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Свято наближається

Вифлеємський вогонь миру

Офіційна передача вогню миру відбулася в Михайлівському Золотоверхому монастирі Києва.

Щ

Шановна громадо!
Вітаю всіх із Днем Святого Миколая!

ороку напередодні Різдва скаути привозять
Вифлеємський вогонь миру з місця народження
Ісуса Христа у Вифлеємі та поширюють по всій Україні
цей знак миру, любові та єдності, який символічно
об’єднує всіх українців у Святвечір.
Пластуни передали цей символ любові й добра громаді Києва, а згодом поширили його в державні установи, лікарні, дитячі будинки. На сторінці у Facebook
«Пласт – український скаутинг» повідомили, що група
пластунів доставить Вифлеємський вогонь миру і різдвяні подарунки нашим захисникам в зону бойових дій.
У п’ятницю вогонь доставлять у Бучу. Репортаж
про подію у наступному номері.

Миколай Чудотворець для нашого народу – символ доброти, єднання та душевної чистоти. А ще – символ надії та віри в найкращі людські чесноти.
Нині ми подумки повертаємося у своє дитинство, із вдячністю пригадуємо батьків, дідусів і бабусь, які створювали нам, так само, як ми сьогодні своїм дітям та онукам, святковий
настрій. Щирі серця, чисті й теплі душі, віра у добро й казку наших маленьких українців
рятує наш дорослий світ.
Бажаю, аби диво цього дня не оминуло жодної домівки і наповнило особливою радістю серця
всіх діточок.
Нехай добро й милосердя єднають нас заради щастя дітей, а Святий Миколай принесе
мир, щастя, злагоду родинам та благополуччя рідній Україні!

Бучанський міський голова Анатолій Федорук

Міжнародне співробітництво

U- LEAD – місток для розвитку громад

Процес розбудови спроможних громад через партнерство муніципалітетів з країнами Європи детально обговорили під час зустрічі в Бучанській міській раді.

Б

учанський міський голова Анатолій Федорук провів робочу зустріч з мером міста Кочев’є (Словенія)
Владіміром Пребілічем та представником U-LEAD в
Україні.
Під час заочного знайомства з потенційним містом-побратимом, учасники зустрічі довідалися про
рецепти залучення інвестицій у розвиток міста, створення команди зростання, яка націлена на успішний
результат, прямий діалог муніципалітетів з урядом країни, розвиток туризму.
– Для нас важливий досвід міста в позиціонуванні
привабливості для використання шансу на успіх у процесі розвитку громади, – окреслив важливий акцент
Анатолій Федорук.
Закінчення на стор. 2
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U-LEAD –

Міжнародне співробітництво

місток для розвитку
громад
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Закінчення. Початок на стор. 1
лгоритм вирішення питань у соціально-економічній сфері винаходити не треба – він у розвитку
індустріальних технопарків, за прикладом польського
міста-побратима, впровадження спільних проєктів у
багатьох галузях.
Йшлося і про те, як Бучанська громада може використовувати потенціал розвитку на благо своїх мешканців, розширення партнерства міст як інструмент
місцевого економічного розвитку.
Проведення глибоких проєвропейських реформ – це
завдання, яке ми ставимо на найближчу перспективу і
яке знайшло своє відображення у Стратегії розвитку на
10 років.
Розвиваючи
відносини
з
муніципалітетами
Європейських країн, ми прагнемо максимально використовувати всі інструменти співпраці, які дозволять нам уже на старті оцінити всі її переваги, відкрити двері для зустрічних потоків інвестицій та ідей.
Започатковані проєкти за перевіреними європейськими рецептами готові до впровадження як в окремих
громадах, так і у співпраці Асоціацій міст, між якими
підписано угоду про співпрацю.
Учасники обговорили ситуацію з об’єднанням територіальних громад у межах децентралізаційних
процесів та ознайомилися з кращими муніципальними практиками в різних сферах життєдіяльності міст
Словенії.

Програма «U-LEAD з Європою» – міжнародна
програма, яка фінансується Європейським Союзом
та його країнами-членами Данією, Естонією,
Німеччиною, Польщею та Швецією і реалізується з
2016 до 2020 року. Програма має на меті сприяння
реформі децентралізації в Україні в цілому та розширення можливостей місцевих громад для надання громадянам високоякісних адміністративних послуг через створення та підтримку ЦНАП.
Перший заступник Бучанського міського голови Тарас
Шаправський прокоментував:
– У нас є два міста-побратими в Польщі, ми зараз
активно працюємо над тим, щоб у нас був ще один
партнер у Словенії. І для нас дуже важливим є вивчення
конкретних реформ, які відбуваються у цих містах, в
органах місцевого самоврядування, це галузь культури, освіти, медицини, спорту, реформи комунального
господарства, іноземних інвестицій.
Тому такий постійний зв’язок у нас є, крім того, ми
намагаємося робити спільні проєкти. Це не просто

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

Бюджет,
харчування дітей,
соціальні питання…

Ціною власного життя
врятували мільйони

Відбулося засідання виконкому,
яке провів Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

лени виконавчого комітету БМР
розглянули понад сто запланованих питань, серед яких – розгляд
проєкту бюджету Бучанської міської
об’єднаної територіальної громади на
2020 рік та прогнозу міського бюджету
Бучанської МОТГ на 2021-2022 рік.
Одразу кілька питань стосувалося
харчування дітей: члени виконкому обговорили питання про забезпечення
безкоштовним харчуванням та пільговими умовами оплати харчування вихованців закладів дошкільної освіти громади у 2020 році, встановлення вартості
харчування дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти, що фінансуються
з бюджету Бучанської МОТГ на 2020 рік.
Йшлося і про затвердження Плану
заходів щодо створення належних
умов для безпечного харчування дітей
у закладах освіти Бучанської МОТГ
на 2019-2022 роки, забезпечення безоплатним гарячим харчуванням учнів 1-11 класів пільгових категорій
закладів загальної середньої освіти
Бучанської МОТГ у 2020 році.
Розглянули пропозицію затвердження кошторисної частини проєктної до-

Пресслужба БМР

Дата у календарі

ОФІЦІЙНО
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подорожі – подивитися, як у них відбувається, зараз
працюємо над проєктами з обміну молоддю. Бо це зовсім інші підходи, стандарти, які сьогодні застосовують
у Європі.
Підсумував роботу Бучанський міський голова
Анатолій Федорук:
– Наша зустріч – це дискусійний майданчик про
загальноєвропейські тенденції, співпраця з конкретними містами, це конкретні локальні проєкти, які
показують, як на практиці можна використовувати ті
наявні ресурси, і європейські стандарти й тенденції
для розвитку своїх громад. Тому ми активно в цьому
процесі беремо участь і сподіваємося на поглиблення
співпраці.
Члени делегації зацікавилися копією Пересопницького
Євангеліє, яке віддруковано на бучанському підприємстві Адеф, із задоволенням прогулялися алеями парку і
пообіцяли запросити делегацію з Бучі, аби була можливість безпосередньо вивчити напрацювання у Кочев’є у
сфері поводження з відходами, переробкою сміття, які
дали змогу на 70 відсотків вирішити екологічні питання. А ще можливість розвивати стосунки серед молодіжних організацій, у сфері освіти, культури і спорту.
Під час тривалої зустрічі стало зрозуміло, що така
взаємовигідна співпраця буде реальним, дієвим механізмом розвитку партнерства, який дозволить створити нові можливості для бізнесу, освіти, науки, культури наших міст.
Цього чекають бучанці. Цього вимагає сам час. Тож
продовження і поглиблення співпраці – на часі!
Від нашого гостинного, сонячного, європейського
міста гості повезли додому найяскравіші враження.

кументації «Будівництво мультифункціонального майданчика для занять
ігровими видами спорту на території
НВК «Берізка» в м. Буча Київської області».
Дотримання вимог законодавства
про працю та заходи щодо врегулювання соціально-трудових відносин на
території громади, надання субсидій
населенню Бучанської міської об’єднаної територіальної громади, надання
одноразової матеріальної допомоги –
ці соціальні питання були в центрі
розгляду під час засідання.
Крім того, члени виконком затвердили план роботи виконавчого комітету міської ради на 2020 рік,
визначення КП «Бучанське УЖКГ»
виконавцем послуг з управління багатоквартирними будинками в с.
Гаврилівка, встановлення тарифів
на послуги з водопостачання та водовідведення, які надаються ПКПП
«Теплокомунсервіс» в с. Гаврилівка,
Блиставиця, Тарасівщина.
Традиційно розглянули питання містобудування та архітектури.
Пресслужба БМР

Форум

Якісне харчування
в освітніх закладах

У Національному університеті державної фіскальної служби України
відбувся важливий захід, який провів департамент освіти і науки Київської обласної держадміністрації.
айже 500 осіб взяли участь у партнерському форумі соціально-освітніх інновацій «Якісне харчування – здорова дитина. Healthy Food: Healthy Child».
Голова КОДА Олексій Чернишов,
Бучанський міський голова Анатолій
Федорук, мери міст та об’єднаних територіальних громад, начальники відділів
освіти Київщини обговорили зазначене
питання.
Пресслужба БМР

М

У Бучі вшанували ліквідаторів аварії на ЧАЕС.
инуло 33 роки з того часу, як вибух- Управління-146,
8-ї
Професійної
нув 4-й енергоблок ЧАЕС, випус- Державної пожежної частини, міліціонетивши смертоносні радіоактивні хмари, ри, медики місцевої лікарні та поліклініякі розповсюдилися над Європою та ви- ки, військовослужбовці та безліч інших
кликали шквал протестів серед світової самовідданих людей, а також цивільне
громадськості проти використання ато- населення.
– Зараз важливо не тільки згадувати ті
ма як джерела електроенергії.
Традиційно ліквідатори зібралися біля події, а потрібно робити з них висновки.
пам’ятника, поклали квіти та згадали за- Ми навчаємось на власних помилках,
гиблих побратимів. Вічна пам’ять і шана проте деякі коштують занадто дорого.
тим, хто пішов у ядерний вогонь, щоб Ми повинні розуміти, що людське житзупинити ланцюгову реакцію, чиє життя тя – це найголовніше, що в нас є, тому,
обірвав смертоносний атом.
вшановуючи кожного, хто загинув тоді,
Через атомне пекло пройшли сотні постраждав, сім’ї, дітей, ми низько вклотисяч ліквідаторів.
няємося та говоримо
Навіть короткий час,
Участь у гасінні пожежі на ЧАЕС слова вдячності, – напроведений у зоні брали 240 тис. осіб. Вогонь тоді вда- голосила у виступі в.
відчуження, серйозно лося загасити до 5-ї години ранку. о. начальника управпозначився на здо- Всередині блока його приборкали ління праці БМР
Ганна Назаренко. –
ров’ї людей. Наслідки лише 10 травня.
Тим ліквідаторам, що
вибуху – тисячі застоять зараз поруч із
гиблих, скалічених
життів від нібито мирного атома, який нами, дякуємо за те, що ви врятували не
убивав і до цього часу продовжує вбивати тільки Україну, ви врятували весь світ від
наших людей. Відлуння чорнобильських можливих наслідків цієї трагедії.
– Ми маємо розказувати і показувати
дзвонів буде чути ще не одне покоління.
Урочистості з нагоди Дня вшанування молодому поколінню героїзм тих українучасників ліквідації аварії на ЧАЕС відбу- ців, які в будь-який час в історії нашої
держави творили героїчні подвиги заради
лися в Центральному будинку культури.
Ми ніколи не забудемо подвиг пожеж- українського народу, – зауважив військоників, військовослужбовців, медиків, вий комісар Володимир Кондратенко.
будівельників... Серед ГЕРОЇВ – наші
У приборкуванні катастрофи брали
земляки.
участь близько 600 тисяч чоловік – поЦе працівники тресту «Південтепло жежники, персонал АЕС, рятувальники,
енергомонтаж» – Прип’ятського, Чорно медики, військові, науковці, інженери,
бильського, Трипільського, Київського добровольці.
монтажних управлінь, Дарницького мон1986, квітень: атом не тільки будує, а й
тажно-виробничого управління, праців- калічить, убиває людей.
Валерія
Білоус
і
її
пісня
ники пуско-налагоджувального управління та Генеральної дирекції Акціонерного «Чорнобильська біда», хвилина мовчантовариства «Південтеплоенергомонтаж». ня – сльози на очах були в дорослих і учПрацівники колишнього підприєм- нів школи…
Ірина ЛЕВЧЕНКО
ства ЗАТ «Меліоратор», Будівельного

М

Єдина родина
Найкращим серед колективів зі всієї України став хор церкви святого апостола Андрія Первозваного.

ХI

Всеукраїнський конкурс духовної
музики “Введенські піснеспіви”,
мабуть, єдиний в Україні фестиваль духовної музики, що проходить у храмі.
Конкурс присвячений святу Введення
в храм Пресвятої Богородиці і має на
меті відродження духовності українського народу, збереження музичних
традицій та подальшого розвитку пісенно-хорової та хореографічної спадщини, популяризації здобутків скарбниці
світової сучасної православної хорової
музики.

До участі у фестивалі-конкурсі щоразу запрошуються хорові капели, академічні, камерні, церковні, народні хори,

вокальні ансамблі, солісти-вокалісти та
хореографічні колективи з усіх областей
України та міста Києва.
Цього року хор Церкви Святого
Апостола Андрія Первозваного, неймвірно гарне виконання якого ми часто
слухаємо на християнські свята, отримав Гран-прі.
На «Введенських піснеспівах» вражали своєю майстерністю і колективи з
Блиставиці.
Досвідчені
майстри
сцени
–
«Блиставчанка» – отримали диплом І

Особистість

АКТУАЛЬНО

Віктор Панченко: «Нам потрібно
було допомагати рятувати країну»

Добудова гімназії

Журналісти «БН» поспілкувалися з ліквідатором аварії на ЧАЕС, інвалідом ІІ групи Віктором Петровичем Панченком. Тож особисті спогади
учасника тих подій.

З

– Вікторе Петровичу, пам’ятаєте той
день, коли ви потрапили в Чорнобиль?
Що ви відчули?
– На той час я працював в Ірпінському автопарку №13250, мені було 27 років. Виїхали
ми до зони 9 травня. Чесно, у мене був шок
від побаченого. Навкруги – багато військових у марлевих пов’язках. Я розумів, що коїться щось страшне.
– Перед тим, як їхати ви знали куди вас
відправляють?
– Третього травня всі вже знали про ситуацію, тому що почалась евакуація із зони.
До цього було замовчування, і люди не розуміли всіх наслідків трагедії. Їм обіцяли,
що вони незабаром повернуться. Ніхто не
усвідомлював такого масштабу техногенного лиха. Якщо у Прип’яті і Чорнобилі людей
примусово вивозили, то жителі інших населених пунктів не поспішали. Не хотіли залишати домівки, думали, що все минеться.
– А можна було відмовитись і не їхати
в Чорнобиль?
– Розумієте, радіація була всюди. Нам
потрібно було допомагати рятувати країну, ми розуміли, що це важливо. Ось тому
й відправлялись, не роздумуючи. Я вже
думав, що в наш час патріотизм згасає, що
люди не будуть ризикувати своїм життям,
але Революція гідності і війна на сході довели протилежне: у нас завжди є герої, які
готові рятувати свою державу.
– Скільки часу ви працювали в зоні
ЧАЕС?
–Я звільнився з попередньої роботи та
влаштувався на підприємство, яке виконувало роботи з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС: Комплексна експедиція при
Інституті атомної енергії імені Курчатова.
Працював водієм цементовоза та водовоза
більше року. Ми керували великою технікою, звозили до реактору щебінь, пісок і
все необхідне під час будівництва першого
саркофага. Возили матеріали з різних міст
Радянського Союзу в Чорнобиль.
– Як відчувається радіація?
– Коли був там – відчував постійний
присмак свинцю. Ще давить в скроні, сушить губи та дере в горлі.У кожного з нас
був прикріплений на грудях індикатор
– накопичувач радіації. Це для того, щоб

Коридори, класи, прилегла територія, стадіон, харчоблок, спортзал,
майстерні – все змінюється щодня.
останнього нашого візиту минуло два тижні, а тут вже готуються
до подачі тепла в будівлю, плитка вже
майже скрізь додала затишку, в окремих класах вже встановлено двері, розкреслено стадіон за напрямками і готують доріжки для асфальтування.

◆Гаврилівка

Посвята у «Калинята»

П

знати, скільки встигли схопити рентгенів
(одиниць дози опромінення). У моїх документах з того часу зазначено, що доза, яку
я отримав, становить 17,1 бера.
– Як ця робота позначилася на вашому
здоров’ї?
– Напевне, радіація з тих пір всередині
мене сидить – у кістках, у тканинах тощо.
Ніхто достеменно не скаже. А взагалі, у
тих, хто залишився живий і не став інвалідом, хвороби – як і в усіх інших. Тільки
частіше і гостріше. З кожним роком все
менше залишається людей, які допомагали ліквідовувати наслідки трагедії. Вони
заплатили найціннішим – своїм життям
і здоров’ям. Я не можу сказати, що потребую допомоги. Але є люди, які опікуються
тими, хто опинився в гірших ситуаціях і
не мають змоги, наприклад, навіть вийти
з дому. Велику вдячність хочу висловити
Бучанській міській раді на чолі з Анатолієм
Федоруком та керівнику Управління праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Ганні Назаренко. Ще Віктору
Кочаровському, який започаткував організацію «Чорнобилець 86», вони всіляко допомагають та організовують цікаві заходи,
тим самим підтримують людей.
– Ви дивилися серіал «Чорнобиль» американської компанії NBO?
– Так, серіал передає той жах, який там
панував. Взагалі, масштабність, як на мене,
– це головний вдалий результат. Та ще емоційна передача цього явища, яке зветься
Чорнобиль.
Спілкувалася Ірина Паясь

ст. за високий художній рівень виконавської майстерності та подяку за збереження духовної цінності і розвиток
спадщини українського народу.
Юних учасників колективу «Веселки»
теж нагородили відзнаками.
Артисти дякують Ользі Успенській і
Лідії Мельник та о. Миколаю за організацію і проведення цього фестивалю
вже водинадцяте в селищі Ворзелі.
Дякуємо всім учасникам за збереження і відродження традицій!
Інформація «БН»

озашкільна дитяча організація поповнилася новими учасниками –
учнів 3-го класу врочисто прийняли в
«Калинята». Всі дітки одягли на свято
вишиванки, Посвята відбулася урочисто й радісно.

Добрі українські традиції наших предків калинята будуть берегти і примножувати.

◆Ворзель

◆Блиставиця

Космічна мандрівка

У

зоряному залі планетарію школярі
вирушили в космічну мандрівку сузір’ями та планетами. Побачили найвідоміші скупчення зірок і почули легенди про них.
Здійснивши прогулянку сузір’ями,
діти помандрували до планет, адже в
нашому власному закутку Всесвіту існує
дуже багато цікавого та незвіданого.

◆Луб’янка

Свято Калити в школі

У

день православного свята Андрія
Первозваного в навчальному закладі
класний керівник 2-го класу Надія Горіла
організувала «Андріївські вечорниці».
Дівчатка з класу ворожили: і взуття до
порогу приставляли, і собачку пиріжками частували, і символи-вклади під тарілками шукали... Кульмінаційний момент заходу – кусання калити. Смачну
калиту скуштували всі. А далі – щедрі
частування від мам-господинь!

Смачні чобітки-миколайчики

У

чні Ворзельської школи разом з класним керівником Інною Вучкан взяли
участь у майстер-класі з декорування
пряників у формі чобітків-миколайчиків
під керівництвом запрошеної майстрині
з розпису. Солодких новорічних свят!
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Актуально
ЮВІЛЕЙ

20

років тому школа відкрила свої двері
для учнів і відтоді щодня там звучить
музика, чути дитячий спів, щодня юні таланти навчаються танців, гри на музичних
інструментах та опановують образотворче
мистецтво. На сьогодні школа мистецтв є
потужним мистецьким закладом нашої громади завдяки своєму чудовому, професійному колективу.
Вітаємо з цією подією усю громаду,
яка любить і цінує справжнє
мистецтво!
20 років – це педагогічний досвід, успіхи
вихованців, гордість і радість за їхні перемоги!
За час існування заклад закінчили сотні
випускників. Багато з них продовжили своє
професійне навчання у вищих спеціалізованих навчальних закладах, деякі з них стали відомі не тільки в нашому місті.
Дорогі викладачі і вихованці, усі, хто
присвятив життя творчості, хто стартував з нашої школи у велике мистецтво!
Дякуємо за прекрасні виступи на святкових заходах, на конкурсах і фестивалях!
Золоті перемоги і Гран-прі у відомих всеукраїнських та міжнародних конкурсах
записано в історію закладу!
Щиро бажаємо вам усім нових злетів,
процвітання, творчих учнів, захоплюючих ідей та досягнення мистецьких вершин!
Бучанський міський голова
Анатолій Федорук

Інтерв’ю

20 років життя, творчості і мистецтва

Бучанська дитяча школа мистецтв імені Левка Ревуцького відзначила ювілейний день народження. Урочистий концерт, підготовлений вихованцями
та викладачами закладу, проходив у Центральному будинку культури Бучі.
На сьогоднішній день у Бучанській школі
Вони дійсно вболівають за свою справу,
постійно підвищують рівень викладання, а мистецтв навчається 605 учнів та функціояк результат – чимало перемог на конкурсах нує 7 відділів.
обласного, всеукраїнського та міжнарод- Фортепіанний відділ
ного рівнів. Приємно, що свято об’єднало
Найбільший відділ школи. Учні із задововикладачів, які перебували біля витоків ста- ленням розвивають свій творчий потенціал.
новлення школи, випускників, які сьогодні Вони отримують професійну музичну освіпродовжують справу своїх вчителів, батьків, ту.
представників влади і, звичайно, талановите
Народний відділ
сьогодення – дітей громади.
Він представлений духовою групою та
Бучанський міський голова Анатолій
Федорук передав вітання колективу та за- інструментами акордеон, баян, бандура і гіслужені нагороди – почесні відзнаки і подя- тара. На базі відділу створено оркестри анкував педагогам за працю та побажав успіхів самблі змішаних інструментів. І дітки мають
і натхнення. Школа отримала також пода- високі здобутки.
рунки від Бучанської міської ради та відділу
Струнно-смичковий відділ
культури: омріяний рояль «Yamaha», якого
Цей відділ представляє найбільш співотак не вистачало закладу, та сучасні активні
чі інструменти, що винайшло людство.
музичні колонки з радіомікрофонами. Тепер
Великих здобутків досяг ансамбль «Дружні
обдарована молодь буде навчатися гри на
смички» під керівництвом Тетяни Алімової
цьому неперевершеному інструменті та прота Юлії Попової.
ходити приємний шлях пізнання та вдосконалення власних можливостей.
Вокально-хоровий відділ
Засновник та перший директор школи
Керівники хорового класу вчать учнів заАнатолій Пінчук також передав щирі поз- собів розвитку правильних вокальних навидоровлення всім учасникам цього прекрас- чок, приділяють увагу груповій та індивідуного дійства. Любов Матерева, в.о. дирек- альній постановці голосу.
тора школи подякувала колегам за творчу
та натхненну працю, місцевій владі в особі Хореографічний відділ
Звичайно – це ансамбль «Фантазія».
міського голови та начальнику відділу культури, Наталії Півчук – за допомогу та під- Колектив має статус зразкового. Про їх здобутки газета постійно інформує читача.
тримку.

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

Свято наближається

Де придбати
ялинку?

Скульптури наших
парків

Ми продовжуємо екскурсію ознайомлення зі скульптурами міста разом із представниками «Зеленбуд», які опікуються
парками та скверами громади.

З дня на день у Бучі почнуть працювати ялинкові базари. Як і попередні роки, новорічні деревця продають
у визначених місцях, що затверджені рішенням виконкому Бучанської міської ради.

У

же кілька років поспіль застосовується така практика. Цей
підхід дає змогу впорядкувати процес і підтримувати порядок на вулицях міста.
Тож, цьогоріч ви маєте можливість придбати ялинки та сосни
за такими адресами:
−− вул. Нове Шосе,зі сторони «Еко маркета» поряд із підземним
переходом;
−− вул. Горького, 1, біля ринку.
Середня вартість ялинок 100-400 грн залежно від сорту та віку
новорічної красуні. На додачу до дерев також отримаєте від продавця дерев’яну хрестовину, аби вдома господарям не думати, як
поставити ялинку.
Також можна придбати ялинки в горщиках, які після свята
акуратно висаджують у відкритий ґрунт. Такі ялинки добре приживаються. Ціна також залежить від віку та сорту дерева.
«Ялинку в горщику краще якомога швидше висадити після
свят, аби дерево не загинуло», – р
 адить продавець ялинок. –
Його треба постійно поливати, бо може засохнути.
Дерева, якими торгують у місті, як запевняють продавці, спеціально вирощені для продажу в Клавдіївському лісництві та в
приватних «розплідниках».
Віктор Галущак, директор КП «Бучазеленбуд», розповів журналістам «БН», що наявність на ялинці спеціальної етикетки з номером і кодом –гарантія її легального походження:
– Купуючи ялинку, необхідно звернути увагу на дозвільні документи підприємця та спеціальний чіп на дереві, номер якого
повинен збігатися з номером, вказаним у квитанції. Тоді ви будите впевнені, що новорічна ялинка не нестиме небезпеку, а лише
радість і задоволення.
Спеціальні бирки у вигляді самоклейких етикеток виготовляють з особливого паперу, що унеможливлює їхнє повторне використання. Код можна перевірити, набравши зазначені цифри на
порталі https://open.ukrforest.com/
Код дерева також «розповість» про місце й дату його зрубування. Відсутність коду в системі свідчить про незаконну вирубку.
Але, хоч яка прекрасна жива ялинка, пам’ятайте, що завжди є альтернатива. Сучасна індустрія пропонує багатий вибір
штучних ялинок, що як живі, і до прикрас у вигляді ялинок.
Знайдеться кожному щось до смаку.
Ірина Паясь

«АДАМ І ЄВА»
У парку «Диво» у 2009 році було встановлено скульптуру митця Костянтина Синицького.
«Це вільне трактування біблійного сюжету, де
є Адам, Єва, змій, спокуса… Задум – зобразити стосунки між чоловіком і жінкою, порушити
вічну тему: хто ж кого спокусив?», – поділився
моментами створення витвору мистецтва автор.

«РІЧКА ДОЛІ»
Зверніть увагу на ще одне архітектурне творіння «Річка долі», автор Петро Глемязь. Витвір
мистецтва створено 2009-го та розташовано на
вулиці Героїв Майдану. «Задумав створити досить ліричну композицію, яка пов’язана з нашими слов’янськими традиціями – зобразити
дівчину у човні. Це досить просторова, тонка
скульптура, яка складається з кількох деталей.
Підставка під основну частину скульптури має
тривимірний зміст – це вода в трьох напрямках.

Журналістам «БН» Любов Матерева розповіла про здобутки школи.
– Любове Василівно, розкажіть про
вчителів школи.
– Наші викладачі настільки віддані своїй справі, що
живуть тільки цим.
Вони в душах дітей
сіють маленьке зернятко мистецтва.
– Як ви мотивуєте
дітей на навчання?
– Я викладаю гру на гітарі. У мене більше займається хлопців, яким я завжди
кажу, що навчившись грати, ти в житті
вже будеш уміти щось особливе. І знаєте,
це спрацьовує. А взагалі, якщо дитина захоплюється, то це вже на все життя.
– Як потрапити дитині до вашої школи?
– Конкурс на вступ до школи дуже великий. Під час іспитів звертаємо увагу на
все – на слух, пам’ять, виразність, емоційність дітей. Завдяки підтримці міської
ради плату за навчання не підвищують
багато років, і це дуже важливо.
Образотворчий відділ
Цього року юні художники брали участь
в обласному фестивалі – конкурсі дитячої
творчості «Дебют», та в організацій локацій
«O-Fest» та Міжнародного фестивалю «Парк
мистецтв. Джаз».
Теоретичний відділ
Це сольфеджіо та музична література –
предмети, потрібні для загального розвитку
учнів.
Ірина Паясь

Скульптуру побудовано за принципом хреста,
і композиція працює як по вертикалі, так і по
горизонталі. Тонка жіноча постать символізує
материнство, життя, любов. Мене привабило в
цьому задумі те, як тема давніх часів буде виглядати в сучасній скульптурі, – про задум та
саму скульптуру розповів автор.

«ДІАНА»
По
вулиці
Енергетиків
розташована
скульптура
Володимира Протаса
(2009 р.) «Діана» — богиня полювання, природи. «У кожного своє
уявлення про сюжети
міфології. Я побачив
Діану саме такою, яку
передав у скульптурі:
красивою
дівчиною
з птахом, якого вона
тримає у руках, піднесених угору. До неба
направляються і її помисли», – поділився
своїм баченням автор.

«ЛЮДИНА І ПРИРОДА»
Клим Степанов – автор витвору мистецтва
«Людина і природа», що розташована в парку
Мирному атому (2009 р.). Митець описує свій
задум так: «Силует дерева, у який вписано силует людини, поєднуючи таким чином дві сутності. Робота символізує єдність людини з природою. Крім того, символічною є і поза людини,
яка простягла руки до неба, ніби оберігаючи
природу».

6:00 М/с «Дуда i Дада».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,2:00,5:20 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Росселла». (16+).
11:40 Д/с «Тайська кухня».
12:05,14:10 Телепродаж.
12:30 Д/с «Аромати Чилi».
13:10 Бюджетники.
13:45,16:55 Плiч-о-плiч.
14:00 Погода.
14:30,20:30 Д/с «Акулячий маг».
15:15 Д/с «Таємницi замкiв
Великобританiї».
17:30,4:25 Перша шпальта.
18:25,2:35 Тема дня.
19:25 Український бал.
21:25,2:25,5:45 UA:Спорт.
21:45 Х/ф «Не хвилюйся, вiн далеко
не пiде». (16+).

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:
20 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку 12».
13:30,14:35 «Свiт навиворiт 5:
Iндонезiя».
15:40 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Наречена зi Стамбула».
20:45,21:10,21:50,22:15 Т/с «Кухня».
22:55 «Дубiнiзми».
23:15 Комедiя «Сам вдома».

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».
9:30,18:00,19:00,1:30,2:15 «Стосується кожного».
11:25,12:25 Х/ф «Фатальна
красуня». (16+).
14:00 Х/ф «Закони привабливостi».
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «По рiзних берегах».
23:45 Х/ф «Бiле сонце пустелi».

ICTV

4:45 Скарб нацiї.
4:55 Еврика!
5:00 Служба розшуку дiтей.
5:05 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:55 Громадянська оборона.
6:40 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Секретний фронт. Дайджест.
10:55,13:20,21:25 Т/с «Пес». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:20,16:20 Х/ф «Смертельнi
перегони 3». (16+).
16:50 Х/ф «Смертельнi перегони».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:15 Багач-бiдняк.
22:20 Свобода слова.

0:00 Х/ф «Смертельнi перегони 2». (
1:50 Х/ф «Темний меридiан». (16+).

Новий канал

3:20,2:55 Зона ночi.
5:40 Абзац.
6:35,7:35 Kids` Time.
6:40 М/с «Том i Джерi».
7:40 М/ф «Людина павук: Через
всесвiти».
9:50 Х/ф «Нова Людина-павук».
12:20 Х/ф «Нова Людина-павук 2:
Висока напруга». (16+).
15:20 Х/ф «Людина-павук:
Повернення додому». (12+).
18:00 Le Маршрут.
19:00 Ревiзор.
22:00 Пристрастi за Ревiзором.
0:00 Таємний агент.

СТБ

6:40,9:35 Т/с «Коли ми вдома».
11:30 МастерШеф. (12+).
15:35,18:55 Хата на тата. (12+).
17:25,22:55 Вiдлiк часу.
17:30,23:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:50 Туристи.
21:55,23:45 Т/с «Список бажань».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,2:1
0 Сьогоднi.
9:30,3:30 Зоряний шлях.
11:20 Реальна мiстика.
13:20,15:30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка». (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка
2». (12+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Бiля причалу», 1 i 2 с.
23:30 Т/с «Бiля причалу». (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.
9:30,13:30 Д/ф «Земля 2050», 18 с.
10:00 «Лiкар знає».
11:20 «Освiтнiй Хаб».
11:35 «Служба порятунку».
11:50 Welness.
12:00 Телемаркети.
14:00,17:25,1:25 Депутатська
приймальня.
15:15,23:50 СТН-Панорама.
18:25,6:05 «Ваша свобода».
19:40 Служба порятунку.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35 Т/с «Закулiснi iгри», 1с (16+).
22:25,4:50 Т/с «Галерея «Velvet»,
26 с. (16+).

UA:Перший

6:00 М/с «Дуда i Дада».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,1:55,5:20 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Росселла». (16+).
11:40 Д/с «Тайська кухня».
12:05,14:10 Телепродаж.
12:30 Д/с «Аромати Чилi».
13:10,15:45,19:30,4:50 #ВУкраїнi.
13:45 Плiч-о-плiч.
14:00 Погода.
14:30,19:55 Д/с «Акулячий маг».
15:15 Бюджетники.
16:15 Д/ф «Нова Зеландiя. Забутий
рай».
17:30,3:30 Схеми. Корупцiя в
деталях.
18:25,2:35 Тема дня.
21:25,2:20,5:45 UA:Спорт.
21:45 Нашi грошi.
22:25 Нiчна Рiздвяна Лiтургiя
пiд проводом Святiшого Отця
Франциска в базилiцi Святого
Петра.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:
05 «ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих людей».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку 12».
13:20,14:35 «Свiт навиворiт 5:
Iндонезiя».
15:35 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Наречена зi Стамбула».
20:45,21:10,21:50,22:15,22:50,23:15
Т/с «Кухня».
23:50 Комедiя «Сам вдома 2».
1:55 Драма «Мандри 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».
18:00,19:00,1:30,2:15 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «По рiзних берегах».
23:45 Х/ф «Мачуха».

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:25 Еврика!
4:35 Факти.
4:55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40,20:15 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Багач-бiдняк.
11:20,13:20 Х/ф «В iм`я короля».

12:45,15:45 Факти. День.
14:15,16:20 Т/с «Пес». (16+).
16:55 Х/ф «Останнiй володар
стихiй». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
21:25 Т/с «Пес. Новорiчний пес».
23:20 Х/ф «Сiм`янин».

Новий канал

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

СТБ

5:55,10:20 Т/с «Коли ми вдома».
12:10 МастерШеф. (12+).
15:55,18:00 Хата на тата. (12+).
17:25,22:55 Вiдлiк часу.
17:30,23:00 Вiкна-Новини.
19:10 Таємницi ДНК. (16+).
21:00,23:45 Т/с «Тiнь кохання».
1:45 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.
9:30,4:50 Зоряний шлях.
11:20,2:30 Реальна мiстика.
13:20,15:30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка». (12+).
16:00,0:00,2:15 Iсторiя одного
злочину.
18:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 2».
20:00,23:30 Фантастична нiч на
каналi «Україна».

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 Служба порятунку.
7:40,8:40,11:30 Вiдкрито.
7:45,8:45,11:35 Свiтськi хронiки.
7:50,8:50,11:40 Свiт без глянцю.
7:55,8:55,11:45 Блог по-київськи.
8:20,13:15,18:55,19:50 Якiсне життя.
9:20 Snooker в Українi.
9:30,13:30 Д/ф «Земля 2050», 19 с.
10:00 «Лiкар знає».
11:20 «Освiтнiй Хаб».
11:55 «Служба зайнятостi».
12:00 Телемаркети.
14:00,17:25,1:25 Депутатська
приймальня.
15:15,23:50 СТН-Панорама.
18:25,6:05 «Ваша свобода».
19:40 Київськi iсторiї.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35 Т/с «Закулiснi iгри», 2 с. (16+).
22:25,4:50 Т/с «Галерея «Velvet»,
27 с. (16+).
23:00 «Українська Нацiональна
Лотерея».
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UA:Перший

6:00 М/с «Дуда i Дада».
6:30,7:05,8:05,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,23:20,2:00,3:50,
5:05 Новини.
9:35 Нiчна Рiздвяна Лiтургiя
пiд проводом Святiшого Отця
Франциска в Базилiцi Святого
Петра.
11:40,12:25 Д/с «Тайська кухня».
12:05 Телепродаж.
12:55 Рiздвяне привiтання i
Апостольське благословення для
Риму i цiлого свiту Святiшого Отця
Франциска з площi Святого Петра
в Римi.
13:50 Х/ф «Святе сiмейство». (12+).
17:55 Український бал.
18:45 Перший на селi.
19:20 Д/ф «Вивчаючи природу».
20:30 Д/с «Акулячий маг». (12+).
21:25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
21:55 Д/с «Боротьба за
виживання».
22:30 Д/с «Левиний рик». (12+).
23:50 Погода.

Канал «1+1»

6:15 Комедiя «Обережно! Предки
в хатi».
8:15 Комедiя «Оптом дешевше».
10:10 Комедiя «Оптом дешевше 2».
12:05 Комедiя «Доктор Дулiттл».
13:45 Комедiя «Доктор Дулiттл 2».
15:25 Комедiя «Кохання у великому
мiстi 3». (16+).
17:00 Х/ф «Один плюс один
вдома».
19:30,5:35 «ТСН».
20:15 «Вечiр прем`єр з Катериною
Осадчою».
22:15 Комедiя «Сам вдома 3».

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».
18:00,19:00,1:40 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «По рiзних берегах».
23:45 Х/ф «Полин - трава гiрка».
3:10 «Подробицi» - «Час».
3:55 «Орел i решка. Шопiнг».
5:15 «Top Shop».

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 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.

8:45 Факти. Ранок.
9:00 Дизель-шоу. (12+).
10:55 Х/ф «Останнiй володар
стихiй». (16+).
12:45 Факти. День.
13:05 Х/ф «Хоббiт: Несподiвана
подорож». (12+).
16:00 Х/ф «Хоббiт: Пустка Смога».
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Хоббiт: Битва п`яти
воїнств». (16+).
21:45 Х/ф «Водний свiт». (16+).

Новий канал

3:10 Зона ночi.
5:20 Абзац.
7:05,8:55 Kids` Time.
7:10 М/с «Том i Джерi».
9:00 Суперiнтуїцiя. (12+).
10:20 Т/с «Новенька». (16+).
11:20 Т/с «Цiлком таємне». (16+).
16:00,21:00 Improv Live Show. (12+).
17:00 Дiти проти зiрок.
19:00,20:00 Божевiльна зiрка. (12+).
22:00 Т/с «Будиночок на щастя».
23:10 Х/ф «Великий Стен». (16+).
1:20 Х/ф «Секретнi матерiали:
Боротьба за майбутнє». (16+).

СТБ

6:50,9:10 Т/с «Коли ми вдома».
11:00 МастерШеф. (12+).
15:20 Хата на тата. (12+).
17:25,22:55 Вiдлiк часу.
17:30,23:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
18:55 Битва екстрасенсiв. Фiнал.
Оголошення переможця. (16+).
20:50,23:45 Т/с «Рецепт кохання».
1:30 Зваженi та щасливi. (12+).
3:20 «Зважся!» (12+).

Канал «Україна»

6:30,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,1:50 Зоряний шлях.
10:20 Х/ф «Нульовий цикл». (12+).
12:10 Т/с «Готель Купiдон», 1 i 2 с.
15:30 Т/с «Готель Купiдон». (12+).
16:50 Т/с «Все одно тебе
дочекаюся», 1 i 2 с. (12+).
20:00 Т/с «Все одно тебе
дочекаюся». (12+).
22:10 Х/ф «Снiгуронька для
дорослого сина».

ТК «Київ»

7:00,12:00 Лiкар знає.
8:00,22:20 Х/ф «Хороший» хлопчик.
Рiздво Джорджа Лопеза».
9:45,6:15 «Цивiлiзацiя Incognita».
10:00,0:10 Х/ф «Рiздвяна пальма».
11:40 «Київськi iсторiї».
13:00 Телемаркети.
14:00,6:30 Мультляндiя.
15:00,17:00,19:00,21:00 СТН.
15:15 Концерт М. Поплавського
«Юний орел».
16:50 Snooker в Українi.
17:15,4:35 Т/с «Пуаро», 3 с. (12+).
19:30,1:40 Х/ф «Крутi вiражi». (12+).
21:30 Т/с «Закулiснi iгри», 3 с. (16+).
23:00 «Українська Нацiональна
Лотерея».
3:15 Життєвi iсторiї.

Астрологічний прогноз на 23–29 грудня 2019 року
ОВЕН (21.03-20.04).
На початку тижня з вами буде
важко домовитися, так що конфлiкту не уникнути. Постарайтеся хоча
б швидше залагодити всi непорозумiння,
щоб вони не зiпсували вам свято. В кiнцi
тижня дiти будуть радувати вас своїми
успiхами i досягненнями. Зiбранiсть i зосередженiсть дозволять творити чудеса.
У недiлю уникайте поїздок, не потрiбних
вам особисто.
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
У вiвторок дрібні невезiння можуть викликати роздратування,
постарайтеся уникнути конфлiктiв. Середа
дозволить залишити багато проблем в минулому. У четвер постарайтеся захиститися вiд непотрiбних розмов i контактiв. У
п`ятницю вас, схоже, чекає весела вечiрка
з друзями. Вихiднi присвятiть пiдготовцi до
Нового року.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Вас чекає спiлкування з цiкавими людьми, запрошення на побачення. На роботi знадобляться такi якостi, як пунктуальнiсть i спокiй, через них
ви розкриєте в усiй красi свiй професiоналiзм. Четвер - вдалий день для покупок.
Вас чекає додатковий прибуток, так що
зможете порадувати себе i своїх близьких.
Настає час здiйснення мрiй i чудес.

РАК (22.06-22.07)
У понедiлок в неформальнiй
обстановцi можна вирiшити досить значнi питання. Перед вами
вiдкриються новi можливостi. У середу
не варто багато базiкати i брати участь в
iнтригах. У недiлю не варто надмiрно захоплюватися роздачею цiнних вказiвок i
критичних зауважень, щоб не отримати у
вiдповiдь вiд близьких шквал емоцiй.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
На цьому тижнi утримайтеся
вiд ризикованих витiвок i занадто
великих витрат. У середу все буде
складатися чудово - робота буде плiдною,
очiкуються цiкавi зустрiчi i приємнi сюрпризи. У вихiднi постарайтеся вiдпочити i
вiдновити сили, концентруватися варто
тiльки на найважливiших i невiдкладних
справах.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Не вiдкладайте на новий рiк незавершенi справи. У вiвторок вам
доведеться взяти вiдповiдальнiсть
не тiльки за свої дiї i вчинки, а й за iнших
людей. У четвер ви будете схильнi згущувати фарби, що загрожує конфлiктною
ситуацiєю. В суботу у вас можуть повнiстю змiнитися плани на те, як зустрiчати
Новий рiк.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Цей тиждень обiцяє подарувати
вам казковi можливостi, якщо ви
не будете забувати протягувати руку допомоги близьким i друзям. Ситуацiя сприятлива для контактiв, спiвпрацi, цiкавих
поїздок, незвичайних вечiрок. Сiмейнi
проблеми почнуть зникати. Ви, як магнiт,
притягує до себе удачу. Найбiльш сприятливими для вас будуть четвер i недiля.

СКОРПІОН (24.10-22.11)
На цьому тижнi важливо проявляти iнiцiативу i всiляко демонструвати свою активнiсть.
Особливо корисна така поведiнка для
кар`єрного зростання. Є можливiсть добре
заробити, але вам будуть потрiбнi терпiння i завзятiсть. Близьким важлива ваша
участь i увагу. I ви iз задоволенням подаруйте їм передсвятковий настрiй.

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Вам необхiдно чiтко розпланувати тиждень i вирiшити, чого
конкретно ви хочете досягти. До
ваших iдей прислухатимуться, хоча, може
бути, ви не завжди легко зможете знайти партнерiв для їх реалiзацiї. Проведiть
з друзями бiльше часу. У вихiднi будете
здатнi пiдкорити не одне серце своєю рiшучiстю, впевненiстю в собi i чарiвнiстю.

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
На цьому тижнi ви повиннi
бути вiдкритi для пропозицiй, i
вони почнуть надходити до вас в
наростаючому темпi. У вирiшеннi дiлових
питань бiльше покладайтеся на iнтуїцiю,
як не дивно, логiка навряд чи приведе
вас до бажаних результатiв. У четвер не
варто робити безвiдповiдальних вчинкiв.
Наприкiнцi тижня вас чекають веселi корпоративи i вечiрки.

РИБИ (20.02-20.03)
У понедiлок заплановані поїздка або вiдрядження виявляться
вельми вдалими. Вас чекають новi
знайомства, життя взагалi може круто
змiнитися саме зараз. Приведiть у порядок всi документи, це нинi у вас вийде
легко i успiшно. На роботi проявляйте
наполегливiсть під час обстоювання своїх
iнтересiв. Уникайте домашнiх конфлiктiв,
будьте особливо уважнi до батькiв.

ДІВА (24.08-23.09)
Постарайтеся бути вiдвертими
з близькими. Тиждень сповнений
подiй i рiзноманiтних пригод, тiльки за
необхiдностi бажано вчасно зупинитися. Ви могли запланувати занадто багато,
ймовiрно, вам доведеться вiдмовитися вiд
частини намiченого, але це не привiд для
засмучення. У недiлю наведiть порядок в
думках, речах i паперах.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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Вівторок • 24 грудня
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23–29 грудня 2019 року
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З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Четвер • 26 грудня
UA:Перший

6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:10,2:00,5:20 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 «Аромати Чилi».
13:10 UA:Фольк. Спогади.
14:30 Д/с «Акулячий маг». (12+).
15:15 Д/с «Браво, шеф!»
16:15 Д/ф «Норвегiя. Дика
природа».
17:30 Нашi грошi.
18:30 «Зворотнiй вiдлiк».
21:25,23:35,2:25,5:45 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».
13:15,14:10 «Свiт навиворiт 5:
Iндонезiя».
15:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Наречена зi Стамбула».
20:45,21:10,21:50,22:15,22:50 Т/с
«Кухня».
23:15 Комедiя «Сам вдома 4».

Iнтер

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».

18:00,19:00,1:35 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «По рiзних берегах». (16+).
23:45 Х/ф «Осiннiй марафон».

ICTV

6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11:45,13:20,1:55 Х/ф «Ейс Вентурамолодший». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:00 Т/с «Пес. Новорiчний пес».
16:25 Х/ф «Сiм`янин».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:15 Антизомбi. Дайджест.
21:25 Т/с «Пес». (16+).
22:35 Х/ф «Стiй! Бо моя мама буде
стрiляти».

Новий канал

6:10 М/с «Том i Джерi».
7:40 Ревiзор.
10:30 Т/с «Новенька». (16+).
11:30 Х/ф «Секретнi матерiали:
Боротьба за майбутнє». (16+).
14:00,1:10 Х/ф «Секретнi матерiали:
Хочу вiрити». (16+).
16:00,21:00 Божевiльна зiрка. (12+).
17:00,19:00 Хто зверху? (12+).
22:00 Т/с «Будиночок на щастя».
23:10 Х/ф «Хлопцi будуть в
захопленнi». (16+).

СТБ

7:10,9:35 Т/с «Коли ми вдома».
11:30 МастерШеф. (12+).
14:30 Хата на тата. (12+).
17:25,22:55 Вiдлiк часу.
17:30,23:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.

18:55 Зваженi та щасливi. Фiнал.
Оголошення переможця. (12+).
22:10,23:45 Т/с «Одружити не
можна помилувати». (12+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
11:20,2:30 Реальна мiстика.
13:20,15:30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка».
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 2».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Конюшина бажань»
23:20 Слiдами мiжнародних
авiалiнiй. Пасажири не
запрошуються.

ТК «Київ»

7:45,8:45,9:25,11:35 Свiтськi хронiки.
7:50,8:50,11:40 Свiт без глянцю.
7:55,8:55 Блог по-київськи.
8:10 «Київ. Преса».
8:25,13:15,18:50 Якiсне життя.
9:30,13:30 Д/ф «Земля 2050», 20 с.
10:00 «Лiкар знає».
11:20 «Освiтнiй Хаб».
11:50 Welness.
12:00 Телемаркети.
14:00,17:25,1:25 Депутатська
приймальня.
15:15,23:50 СТН-Панорама.
18:25,4:20 «Ваша свобода».
19:40 Прогулянки мiстом.
19:55 Паспорт UA.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35 Т/с «Закулiснi iгри», 4 с. (16+).
22:25,4:50 Т/с «Галерея «Velvet»
23:00 «Українська Нацiональна
Лотерея».

П`ятниця • 27 грудня
UA:Перший

6:00 М/с «Дуда i Дада».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,1:05,5:10 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 «Аромати Чилi».
13:10 Д/с «Морська кухня».
14:30 Д/с «Акулячий маг». (12+).
15:20,1:30 «Зворотнiй вiдлiк».
17:55 VoxCheck.
18:25,3:45 Тема дня.
19:30 Схеми. Корупцiя в деталях.
19:55 Д/с «Дикi тварина».
21:25,5:30 UA:Спорт.
21:55 Перша шпальта.
22:30 Як дивитися кiно.
22:55 Х/ф «Басейн». (16+).

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,4:
05 «ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих людей».
11:25,12:20 «Мiняю жiнку 12».
13:05,14:20 «Свiт навиворiт 5:
Iндонезiя».
15:35 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Наречена зi Стамбула».
20:25 «Лiга смiху».
22:40,2:30 «#Гуднайт_Клаб».
23:05 Комедiя «Сам вдома 5».
0:55 «Правдива iсторiя блудницi».
1:45 «Правдива iсторiя блудницi 2».

Iнтер

5:25,23:00 «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+).
14:25,15:25,0:45 «Речдок».
16:20 «Речдок. Особливий випадок.
Сiмейна хронiка».
18:00,1:45 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Х/ф «Любiть Куперiв». (16+).
3:10 “Орел i решка. Шопiнг”.

ICTV

4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30,1:45 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Антизомбi. Дайджест.
11:00,13:20,16:20,22:50 «На трьох».
12:45,15:45 Факти. День.
17:05 Х/ф «Стiй! Бо моя мама буде
стрiляти».
18:45 Факти. Вечiр.
20:10 Дизель шоу. (12+).

Новий канал

3:05,2:50 Служба розшуку дiтей.
3:10,2:55 Зона ночi.
4:30 Абзац.
5:25,6:15 Kids` Time.
5:30 М/с «Том i Джерi».
6:20 Пристрастi за Ревiзором.
8:20 Х/ф «Кур`єр». (16+).
10:20 Le Маршрут.
11:20,12:20 Т/с «Новенька». (16+).
16:20,19:00 Топ-модель поукраїнськи. (16+).
21:40 Т/с «Будиночок на щастя».
22:50 Х/ф «Весiльний майстер».
0:50 Х/ф «Хлопцi будуть в
захопленнi».

СТБ

6:00,11:20 Т/с «Коли ми вдома».
13:10,18:00 МастерШеф. (12+).
17:25 Вiдлiк часу.

17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:55 МастерШеф. Фiнал.
Оголошення переможця. (12+).
22:45 Х-Фактор.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,5:20 Зоряний шлях.
11:20,3:00 Реальна мiстика.
13:20,15:30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка». (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 2».
19:50 «Говорить Україна». Всi
таємницi Олега Винника: що скаже
новорiчний детектор?
22:10 Т/с «Замок на пiску», 1 с.
23:30 Т/с «Замок на пiску», 2 i 3 с.
1:45 Телемагазин.
2:15 Т/с «Замок на пiску». (12+).

ТК «Київ»

7:15 Прогулянки мiстом.
7:40,8:40,9:20,11:35 Вiдкрито.
7:45,8:45,9:25,11:40 Свiтськi
хронiки.
7:50,11:45 Свiт без глянцю.
7:55,8:50,11:50 Блог по-київськи.
8:15,9:15,11:15,13:10,19:35,21:30
Погода.
8:20,13:15,19:50 Якiсне життя.
8:55 Паспорт UA.
9:30,13:30 Д/ф «Земля 2050», 21 с.
10:00 «Лiкар знає».
11:20 «Освiтнiй Хаб».
12:00 Телемаркети.
13:20,19:40 Київськi iсторiї.
14:00,6:05 Депутатська
приймальня.
15:15,1:40 СТН-Панорама.
16:30 #ВУкраїнi.
17:00,23:50 КиївРада-Live.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35 Т/с «Закулiснi iгри», 5 с. (16+).
22:25,4:50 Т/с «Галерея «Velvet»,
30 с. (16+).

Субота • 28 грудня

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

UA:Перший

6:00 М/с «Дуда i Дада».
6:30,7:05,8:05,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,23:30,4:00,5:2
0 Новини.
9:30 Т/с «Росселла». (16+).
11:35,15:05 Телепродаж.
11:55 М/с «Книга джунглiв».
13:00 Х/ф «Клара i Франциск», 2 с.
15:20 Д/с «Тайська кухня».
16:20,5:45 Плiч-о-плiч.
16:40 #ВУкраїнi.
17:45 Перша шпальта.
18:15 Український бал.
19:05 Д/с «Акулячий маг». (12+).
20:05 Д/с «Левиний рик». (12+).
21:25 Д/с «Боротьба за виживання».
22:30 Д/с «Iгри iмператорiв». (16+).

Канал «1+1»

6:25,7:15,1:35 «Життя вiдомих
людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 Комедiя «Великий».
11:50 Комедiя «Мiсiс Даутфайр».
14:35 Комедiя «Dzidzio. Перший
раз».

16:35,20:15 «Жiночий квартал».
18:30 «Розсмiши комiка».
19:30,5:15 «ТСН».
22:10 «Вечiрнiй квартал».
23:35,0:35 «Свiтське життя».

Iнтер

4:50 «Чекай на мене. Україна».
6:15 Х/ф «Великий переполох».
8:00 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Корисна програма».
11:10 Х/ф «Морозко».
12:50 Х/ф «Снiгова королева».
14:30 Х/ф «Моя жахлива няня».
16:10 Х/ф «Моя жахлива няня 2».
18:15 Х/ф «Зимовий замок».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Дитина до Нового року».
22:30 Шоу Анi Лорак «Diva».

ICTV

6:20 Факти.
6:50 Особливостi нацiональної
роботи.
10:15,13:00 Х/ф «Хоббiт:
Несподiвана подорож». (12+).
12:45 Факти. День.
13:35 Х/ф «Хоббiт: Пустка Смога».

БЛАНК ПЕРЕДПЛАТИ НА 2020 РІК

16:10 Х/ф «Хоббiт: Битва п`яти
воїнств». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Морський бiй». (16+).
21:35 Х/ф «Шалений Макс: Дорога
гнiву». (16+).
23:40 Х/ф «В iм`я короля».

Новий канал

8:10 Т/с «Новенька». (16+).
12:10 Improv Live Show. (12+).
13:10 Вар`яти. (12+).
14:10 Божевiльна зiрка. (12+).
15:00 Хто проти блондинок. (12+).
17:00 Хто зверху? (12+).
19:00 Х/ф «Зубна фея».
21:00 Х/ф «Пiвтори шпигуна». (16+).
23:10 Х/ф «Гарячi копи». (16+).
1:10 Х/ф «Скаутизм проти зомбi».

СТБ

6:55 Прокинься з Ектором!
8:50 Зваженi та щасливi. Фiнал.
Оголошення переможця. (12+).
12:05 Т/с «Тiнь кохання». (12+).
15:50 МастерШеф. Фiнал.
Оголошення переможця. (12+).
18:50 Х-Фактор. Гала-концерт.
Оголошення переможця.

22:10 Туристи.
23:15 Хата на тата. (12+).

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,4:45 Зоряний шлях.
8:00 Т/с «Все одно тебе
дочекаюся». (12+).
12:30 Т/с «Конюшина бажань»,
15:20 Т/с «Конюшина бажань».
16:50 Т/с «Сильна жiнка», 1 i 2 с.
20:00 Головна тема.

21:00 Т/с «Сильна жiнка». (12+).
23:10 Т/с «Умови контракту», 1-3 с.

ТК «Київ»

8:00,12:00 Лiкар знає.
9:00 Д/с «Таємницi королiвських
вбивств», 6 с. (16+).
9:50 Якiсне життя.
10:00 Зiрковий смак.
10:50 Веселi старти.
11:25 Welness.
11:35 «Освiтнiй Хаб».

11:45 Служба порятунку.
13:00 Телемаркети.
15:00,17:00,19:00,21:00 СТН.
15:15 Т/с «Закулiснi iгри», 1 с. (16+).
16:00 Т/с «Закулiснi iгри», 2 с. (16+).
16:50 Snooker в Українi.
17:15,23:05 Т/с «Пуаро», 4 с. (12+).
19:30 Т/с «Вiра», 3 с. (12+).
21:30 Т/с «Закулiснi iгри», 3 с. (16+).
22:15 Т/с «Закулiснi iгри», 4 с. (16+).
23:00 «Українська Нацiональна
Лотерея».

Недiля • 29 грудня
UA:Перший

6:00 М/с «Дуда i Дада».
6:30,7:05,8:05,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,23:30,2:00,3:45
,5:05 Новини.
9:30,2:30 Т/с «Росселла». (16+).
11:35,14:45 Телепродаж.
11:55 М/с «Книга джунглiв».
13:05 Х/ф «Хоробрий кравчик».
15:05 Д/с «Тайська кухня».
16:05 Бюджетники.
17:05,22:00 Перший на селi.
17:40 #ВУкраїнi.
18:10 Український бал.
19:05 Д/с «Акулячий маг». (12+).
19:40 Д/с.
20:05 Д/с «Левиний рик». (12+).
21:25 Д/с «Боротьба за
виживання».
22:30 Д/с «Iгри iмператорiв». (16+).
0:00 Телепродаж Тюсо.
3:25 Своя земля.
4:10 Сильна доля.
5:30 Спiльно.

Канал «1+1»

6:00 Дитячий кiнозал.
6:25,7:15 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:45,2:45 «Свiт навиворiт».
11:35 Комедiя «Сам вдома 4».
13:25 Комедiя «Сам вдома 5».
15:15 Комедiя «Сам вдома 3».
17:15 Комедiя «Сам вдома».
19:30 «Телевiзiйна Служба Новин».
20:15 Комедiя «Сам вдома 2».
22:45 Концерт гурту «Время и
стекло».
0:45 «#Гуднайт_Клаб».
5:35 «ТСН».

Iнтер

5:35,11:00 «Орел i решка. Iвлєєва
vs. Бєдняков».
6:30 Х/ф «Скупий».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Чудеса свiту».
12:10 «Орел i решка. Перезавантаження 3».
13:10 Х/ф «Дитина до Нового
року».
15:10 Х/ф «Наречена-втiкачка».
(16+).
17:20 Х/ф «Планета одинакiв».
(16+).

20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Дилема». (16+).
22:35 Мюзикл «Пригоди Верки
Сердючки».
0:05 «Речдок».

ICTV

5:10 Скарб нацiї.
5:20 Еврика!
5:45 Факти.
6:10 Особливостi нацiональної
роботи.
7:55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
11:35,13:00 Х/ф «Водний свiт».
(16+).
12:45 Факти. День.
14:15 Х/ф «Шалений Макс: Дорога
гнiву». (16+).
16:20 Х/ф «Морський бiй». (16+).
18:45 Факти тижня.
20:35 Х/ф «Варкрафт: Початок».
22:50 Х/ф «Дум». (18+).
0:45 Х/ф «Кримiнальний талант».

Новий канал

3:00 Зона ночi.
5:20 СтендАп Шоу.
6:15,7:45 Kids` Time.
6:20 М/с «Том i Джерi».
7:50 Топ-модель по-українськи.
(16+).
10:20 Х/ф «Зубна фея».
12:20 Х/ф «Великий Стен». (16+).
14:50 Х/ф «Пiвтори шпигуна». (16+).
16:50 Х/ф «Божевiльний патруль».
(16+).
19:00 Х/ф «Божевiльний патруль
2». (16+).
21:00 Х/ф «Поганi хлопцi». (16+).
23:20 Х/ф «Поганi хлопцi 2». (16+).
1:10 Х/ф «Гарячi копи». (12+).

СТБ

6:10 Т/с «Коли ми вдома».
7:10,10:55 Хата на тата. (12+).
9:00 Прокинься з Ектором!
18:05 Битва екстрасенсiв. (16+).
20:00 Один за всiх. (16+).
21:00 Я соромлюсь свого тiла. (16+).

Канал «Україна»

6:30 Сьогоднi.
7:30,5:20 Зоряний шлях.
10:30 Т/с «Сильна жiнка».
(12+).
15:00 Х/ф «Нульовий цикл». (12+).
16:50 Т/с «Хлопчик мiй», 1 i 2 с.
(12+).

19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с «Хлопчик мiй». (12+).
23:10 Т/с «Умови контракту», 5-7
с. (16+).
1:45 Телемагазин.
2:15 Т/с «Умови контракту». (16+).
3:50 Х/ф «Снiгуронька для
дорослого сина».

ТК «Київ»

7:10 Д/с «Таємницi королiвських
вбивств», 6 с. (16+).
8:00,12:00 Лiкар знає.
9:00 «Шеф-кухар».
9:30 Веселi старти.
10:05 Т/с «Вiра», 3 с. (12+).
11:35,2:30 «Освiтнiй Хаб».
11:50 «Якiсне життя».
13:00 Телемаркети.
14:00,6:30 Мультляндiя.
15:00 СТН.
15:15 «Цивiлiзацiя Incognita».
15:50 «Зiрковий смак».
16:40,0:50 Т/с «Пуаро», 5 с. (12+).
18:25 Т/с «Закулiснi iгри», 5 с. (16+).
19:15 Прогулянки мiстом.
19:30,2:45 Т/с «Вiра», 4 с. (12+).
21:00 СТН-Тижневик.
22:00 Спорт-тижневик.
22:20,5:10 Х/ф «Бiжи, Лоло, бiжи».
(16+).
23:00 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:50 «Тут i зараз».
4:10 Життєвi iсторiї.

Чоловік: – А що це Дід
Мороз робить у нашій
шафі?!
Жінка: – Як це що?
Виконує мої бажання…
•••
А я сьогодні жінці на
день народження шубу
купив – новорічний подарунок на 8 березня…
•••
Я ніколи не писав листів Діду Морозу, бо я
не з тих, хто вірить у
пошту.

Ярмарок

Досліджували продукти
до новорічного столу

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Журналісти «БН» відвідали ярмарок, що відбувається щосуботи в Бучі біля
Варшавського торгового комплексу, і дізналися якими харчами торгують і
яка їхня вартість.

ГРОШІ

Газ подешевшав через укріплення
гривні і падіння імпортних цін

Пресслужба НАК «Нафтогаз України» повідомила, що НАК знизила ціни
на природний газ у грудні 2019 року для потреб населення та інших споживачів, що отримують газ на регульованих умовах (ПСО).
З урахуванням поточних транспорта їхніми даними, в порівнянні з листопадом ціну знижено на 12,7% них тарифів кінцева роздрібна ціна з
до 4277 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ у різних регіонах становитиме від
урахування ПДВ, націнки газзбутів і 7,2 до 7,8 грн за куб. м газу (проти 8,5
витрат на транспортування) або 5132 грн за куб. м у 1 кварталі 2019 р.).
грн з ПДВ.
Гарантована ціна на газ буде діяти як
Населення отримає знижені ціни на для постачання газу побутовим спогаз уже в грудні, а захищені спожива- живачам, так і для виробників теплочі матимуть кілька варіантів ціни з 1 вої енергії, що дасть змогу уникнути
січня 2020 року. Вона становитиме 4 різкого збільшення вартості послуг з
277 гривень за тисячу кубометрів (без надання тепла і гарячої води.
урахування ПДВ, націнки газзбутів і
З 1 січня 2020 року і до кінця опатранспортних витрат). Це на 13% ниж- лювального сезону всі домогосподарче рівня регульованої ціни газу, яка ства і виробники тепла автоматично
діяла в листопаді 2019 року. Про це по- отримуватимуть газ за гарантованою
ціною. Для цього споживачам не повідомляє урядовий портал.
Із січня наступного року населення трібно робити жодних дій, підписузможе обрати вигідну систему вибору вати додаткові угоди або здійснювати
ціни. Пропонується гарантована квар- передоплату.
Будь-який споживач може відмовитальна ціна, яка діятиме з 1 січня 2020
року до кінця опалювального сезону. У тися від запропонованої гарантованої
компанії повідомили, що з 1 січня 2020 квартальної ціни й обрати щомісячну
року гарантована оптова ціна зафіксо- ринкову ціну. У цьому випадку з 10
вана на рівні 5 500 гривень за тисячу по 24 грудня 2019 року таким спожикубометрів.
вачам необхідно звернутися до своЗапропонована гарантована ціна
їх регіональних збутових компаній,
на 12% нижча, ніж регульоякі запропонують найбільш
зручний для клієнта алгована ціна, за якою НАК
«Нафтогаз України»
ритм відмови від гапродавав газ захирантованої ціни.
Після 24 грудня
щеним споживачам
2019 року споживау січні-квітні 2019
року. Тоді оптова
чі, які оберуть щоміціна для споживачів
сячну ціну, не зможуть
у межах ПСО становила
скористатися гарантова6236 грн за тис. куб. м.
ною ціною.

З

П

ерше, що ми побачили, це прилавок з продуктами бджільництва.
Поцікавившись цінами, почули таку
відповідь продавця:
– Зараз півлітрова банка меду різнотрав’я коштує 60 грн, а найдорожчий –
з акації, 125 грн. Ще в наявності маємо
настойку прополісу, пергу (пилок, зібраний бджолами з квіток рослин, складений і утрамбований в соти, залитий
зверху медом) та медовуху без спирту,
натуральну.
Пройшовши далі, бачимо велику чергу. З’ясувалось, за м’ясом. До продавця не добратись, тож питаємо в людей.
Сергій живе в ЖК «Буча Квартал» вже
рік і щосуботи разом із родиною купує
продукти на ярмарку:

– М’ясо тут найкраще, зовсім не таке,
як на прилавках супермаркетів. Поперше, воно домашнє і я впевнений, що
без антибіотиків. Смачніше набагато і
ціна мене влаштовує, наприклад, свинина коштує від 120 грн/кг, телятина від
140 грн/кг, тож я вам раджу: купіть, не
пожалкуєте. І продавців ми знаємо всіх,
вони сюди приїжджають давно, тож ми
впевнені в якості товару.

Втрачена обліково-послужна картка № 624, видана 14.04.2000 року
Ірпінським МВК Київської області, на ім’я Лозбін Сергій Олександрович,
вважати недійсною.
Втрачене посвідчення УБД АА № 317543 видане Київським обласним
Комісаріатом 12.02.2019 р. на ім’я Тищенко Андрій Петрович, вважати недійсним.
Втрачену довідку 58/0204, видану Ірпінським міським військовим комісаріатом Київської області 26.02.2004 р. на ім’я Супрун Олег Володимирович, вважати
недійсною.
Втрачений Державний Акт на право власності на земельну ділянку №175706,
кадастровий номер 3224983501:01:002:0239, площа 0, 2500 га, виданий на підставі рішення Кищинської сільської ради № 6-30 IV від 14.07.2010 року на ім’я
Молчанова Оксана Миколаївна, вважати недійсним.
Втрачений Державний Акт на право власності на земельну ділянку №175707,
кадастровий номер 3224983501:01:002:0240, площа 0, 1000 га, виданий на підставі рішення Кищинської сільської ради № 6-ХХХ IV від 14.07.2010 року на ім’я
Молчанова Оксана Миколаївна, вважати недійсним
Втрачений Державний Акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЕ
№ 585790, реєстраційний номер 010732401423, кадастровий номер 3221084000:
03:002: 0036, загальною площею 0, 1200 га, виданий 17.04.2007 року на ім’я
Молчанова Оксана Миколаївна, вважати недійсним

По сусідству торгують молочними
продуктами, жіночка за прилавком запевнила, що все домашнє. До прикладу
сир коштує 70 грн та сметана 35 грн.
Молока вже не залишилось, розібрали,
хоч на годиннику тільки дев’ята ранку.
На ярмарку широко представлено
свіжий домашній хліб без шкідливих
домішок за ціною від 15 до 25 грн. У наявності бездріжджовий, гречаний, цільнозерновий із висівками, гарбузовий,
картопляний та, звичайно, пшеничний.
Велика кількість усілякого печива на
різний смак та гаманець.
А який же стіл без солінь? Тож ідемо далі,
щоб дізнатися асортимент та ціни. Очі розбігаються – дуже великий вибір, тож якщо
ви не мали часу займатися консервацією
влітку, вибрати щось на свій смак не стане
проблемою взимку. Знайомимо з цінами:
корейська морква та консервовані помі-

дори коштують 60 грн/кг, огірки 50 грн/
кг. Гострі перці з начинкою, рулети з баклажану із сиром сулугуні та часником 20
грн за 100 г. Квасоля та лечо – 15 грн 100
г. Продавець запевнила, що все власного
виробництва й свіже, тому що готують невеликими порціями щодня.
У великих алюмінієвий тазах плаває
жива риба, вартість різниться: короп –
65-75 грн/кг, залежно від розміру, білий
амур – 70 грн/кг, товстолоб – 40 грн/кг
та карасі по 38 грн за кг. За бажанням на
місці рибу почистять, тоді вам вдома залишиться її тільки приготувати.
На ярмарку представлено великий вибір сухофруктів та всіляких крупів. Поки
стояла в черзі, мені розповіли, що тут дуже
смачний рис, сочевиця, горох та квасоля. Коштує все дешевше, ніж у магазині, і
якість набагато краща. Ізюм, курага, чорнослив, величезний вибір горіхів та всілякі
східні солодощі на різний смак і гаманець.
Ну звичайно, багато точок продажу свіжих овочів, зелені та фруктів, до прикладу
яблуко 15 грн/кг, буряк, морква 10 грн.
Не тільки їстівні продукти є на ярмарку. Великий асортимент продукції
з вовни: шкарпетки, рукавиці, домашні
капці, жилети тощо. Торгівець розповів,
що сам він із Карпат, на зиму приїжджає
в Київ і працює на ярмарках.
– Щосуботи торгую в Бучі. Тут гарні умови та добрі люди. В мене є і свої
постійні клієнти, які приходять, наприклад, за моїм трав’яним чаєм, я його
влітку збираю сам, тому впевнений у
якості. Загалом багато і нових клієнтів,
особливо до свят, люди почали купувати подарунки для родичів.
Особливу атмосферу ярмарку додає
запах шашлику, який тут теж смажать
із самого ранку, ціни за 100 грам: свинина – 38 грн, курка – 28, скумбрія – 25 грн.
Ще готують смачний плов.
Тож, якщо ви розмірковуєте, де краще купити продукти до свят, відвідайте
ярмарок біля Варшавського торгового комплексу. Цілком ймовірно, що ви
сюди повернетесь ще не раз.
Ірина Паясь

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

ТзОВ «Енергоресурс плюс» код ЄДРПОУ- 41743897 юр.адреса: 02218 м. Київ,
вул. Райдужна, 13/201.юр.адреса.Має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел котельні підприємства (дитячий санаторій «Орлятко»), яка знаходиться за адресою: 08296
Київська область, м. Ірпінь, смт. Ворзель, вул. Курортна,19.
Діяльність підприємства супроводжується викидом забруднюючих речовин
з наступним потенційним викидом:Азоту діоксид 1,8307т/рік, вуглецю оксид
2,0471т/рік, сірки діоксид 1,8432т/рік, діоксид вуглецю1754,2181т/рік, р
 ечовини
у вигляді суспендованих твердих 6,7834т/рік, оксид діазоту – 0,0565 т/рік,НМЛОС-0,6803 т/рік, метан-0,1062.
Котел КЗОТ BRS 980 квт. – працює на лушпинні соняшнику.
Котел КОЛБІ 700-700 квт. – працює на дровах.
Розробник документації ТзОВ «Компанія «Центр ЛТД» Лист (Мінприроди
України) №5/4-7/7210-18 від 18.07.2018.
Залпові та аварійні викиди забруднюючих речовин на підприємстві відсутні.
Викиди підприємства відповідають нормативам гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затверджених наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від
27.06.06 № № 309.
Пропозиції та рекомендації щодо отримання дозволу на викиди просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування в РДА Ірпінського району Київської
області, або в сільську раду смт Ворзель.
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ДІЛОВИЙ ТИЖДЕНЬ З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

На часі
Поради лікаря

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

№ 51 від 19 грудня 2019 року
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Як відсвяткувати безпечно для здоров’я?
Під час новорічного застілля громадяни зазвичай зловживають спиртними напоями та надмірною кількістю їжі. Тому після святкових днів гастроентерологи відзначають зростання звернень від людей, у яких виявляють
загострення хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту: панкреатитів, холециститів, гастродуоденітів.
оради нашим читачам, як не втра- ентеролог, допоможуть на новорічні святити здоров’я під час довготривало- та уникнути неприємних відчуттів.
В першу чергу зважено вживати алкого святкування від лікарів Бучанського
консультативно-діагностичного центру. голь. А люди, які мають і страждають на
Необхідно пам’ятати про культуру хронічні захворювання шлунково-кишхарчування, особливо тим, хто має за- кового тракту, мають взагалі утрихворювання органів травлення, та на- матися від споживання цього напою.
магатися не обтяжувати шлунок їжею у Зазвичай, як тільки свято, то потрібен
алкоголь. Тож необхідно переглянути
період новорічних та різдвяних свят.
Традиції ніхто не скасовував, тож гар- свої погляди з цього приводу.
Наступне, на що слід звернути увагу,
ний стіл із різноманітною смакотою має
бути. Проте уразливим людям не варто щоб попередити загострення наявних
перевантажувати новорічний стіл жир- хронічних захворювань або виникненними та смаженими стравами, гостри- ня гострого процесу, необхідно зменми приправами. Це стосується й здо- шити кількість смаженої їжі, та такої, в
рових людей. Важливо думати не лише якій використовується багато харчових
про емоційний компонент, а й дбати, стимуляторів. Бажано не переїдати та
розуміти й попереджувати можливі не- намагатися обмежити кількість та об’єм
спожитого. Краще вживання наїдків
гативні наслідки й похід до лікаря.
Ці принципи, якими поділився гастро- розділити на кілька прийомів.

П

Д

ана програма підтримки на 2020
рік передбачає надання соціальної
та матеріальної допомоги громадянам, які є соціально малозахищеними,
найбільш вразливішими або опинились в складних життєвих обставинах.
Програма покликана об’єднати зусилля
виконавчої влади, депутатського корпусу, громадськості, підприємців на
втілення конкретних заходів для створення умов гідного, комфортного проживання мешканців населених пунктів
об’єднаної територіальної громади.
Надання матеріальної допомоги
та соціальних послуг ґрунтується на
принципах:
−− адресності та індивідуального підходу;
−− доступності та відкритості;
−− законності та соціальної справедливості.

Основні завдання:
Надання матеріальної допомоги інвалідам та ветеранам Другої світової
війни, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, людям похилого віку, почесним громадянам Бучанської ОТГ.
Створення умов соціальної захищеності та підтримки, підвищення доступності вразливих верств населення до
придбання товарів та ліків. Отримання
побутових і транспортних послуг шляхом запровадження єдиної соціальної
картки та забезпечення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих
категорій населення автомобільним та
залізничним транспортом. Надання
одноразової матеріальної допомоги соціально незахищеним громадянам на
лікування, оплату різних видів протезування. Оплата витрат на поховання
одиноких безрідних громадян.
Основні заходи виконання:
−− проведення рейдів-перевірок умов
проживання ветеранів війни та праці, малозабезпечених громадян з
метою визначення їхніх потреб та
подальшого вирішення проблемних
питань.
−− надання матеріальної допомоги громадянам, які опинились в складних

Стежте за своїм організмом та навчіться помічати перші симптоми виникнення захворювання. Це можуть бути
тяжкість, дискомфорт, відрижка, печія.
Саме ці ознаки свідчать, що є запалення
верхніх відділів шлунково-кишкового
тракту. Не варто займатися самолікуванням і вживати розрекламовані препарати. Всі сімейні лікарі розуміються
на симптомах і ранніх проявах початку захворювань шлунково-кишкового
тракту. Тому потрібно звертатися до
них і радитися. Намагатися унеможливлювати прогресування хвороби мінімальною кількістю лікарських засобів,
або можливо раціоналізацією харчового раціону.
Звернути увагу необхідно й на те, що
в ресторанах і кафе внаслідок вживання
несвіжих страв можна підхопити шлункову інфекцію та отримати харчове
отруєння. Краще не замовляти їжу, яка
швидко псується. Бажано утриматися
від салатів з майонезом. Віддайте перевагу стравам, які пройшли термічну
обробку.
Якщо ви не можете собі дозволити
купувати екопродукти без консервантів
і барвників, то принаймні намагайтеся
менше використовувати субпродукти,
ковбасні вироби. Адже м’яса в цих виробах майже немає, а ось хімічних домішок, які вкрай погано позначаються на
стані вашого здоров’я, вдосталь. Нехай
новорічний стіл буде трішечки скромнішим, але ви знатимете, що смакуєте
всім натуральним.
Бережіть і дбайте про власний організм. Адже здорова їжа – запорука міцного здоров’я.
З прийдешніми Новим роком та
Різдвом Христовим!
Підготувала Тетяна Домарєва

З турботою про кожного

На 69 сесії VII скликання Бучанської міської ради депутати, заслухавши інформацію начальника Управління праці, соціального захисту та захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи БМР Ганни Назаренко, затвердили Бучанську міську програму «З турботою про кожного». Публікуємо для ознайомлення важливі аспекти.
життєвих обставинах: на лікування,
протезування, покращення житлово-побутових умов, стихійне лихо,
катастрофа або інші обставини.
−− надання соціальної допомоги на дому
одиноким непрацездатним громадянам похилого віку.
−− відшкодування пільг на житлово-комунальні послуги в межах закону.
−− забезпечення технічними засобами
реабілітації осіб з інвалідністю та облаштування пандусами закладів інфраструктури міста.
−− забезпечення матеріальною підтримкою громадських організацій та
«Центру дорослої освіти».
−− продовження розвитку волонтерського руху.
−− надання одноразової матеріальної
допомоги на поховання громадян;
адресної допомоги переселенцям з
Автономної Республіки Крим, східних областей України та сім’ям учасників АТО і ООС та почесним громадянам міста; матеріальної допомоги
та подарунків до свят пенсіонерам,
ветеранам, особам з інвалідністю, багатодітним сім’ям та іншим малозахищеним верствам населення.
−− надання допомоги малозабезпеченим верствам населення шляхом
здійснення підписки на періодичні
видання.
−− забезпечення безкоштовним харчування малозабезпечених верств населення.
−− проведення в місті просвітницьких,
культурних та спортивних заходів для дітей уразливих категорій.
Забезпечення цих дітей шкільними
формами та приладами у відповідності до законодавства.

−− відшкодування вартості харчування
дітям, які опинились у складних життєвих обставинах.
−− проводити компенсацію за пільговий
проїзд залізничним транспортом окремих категорій населення, виходячи
із реальних можливостей бюджету.
−− забезпечення санаторно-курортним
оздоровленням ветеранів війни та
осіб з інвалідністю, виходячи із реальних можливостей бюджету
−− проводити безоплатний поточний
ремонт власного житла малозабезпече-ним інвалідам війни (з розрахунку:
21 кв. метр загальної площі будинку,
квартири на кожну особу), виходячи
із реальних можливостей бюджету.
−− забезпечувати пільгові категорії населення електронними картками
«Соціальна картка Бучанської міської
об’єднаної територіальної громади»,
виходячи з реальних можливостей
бюджету.
Соціальний захист і підтримка учасників АТО, ООС, їх сімей та членів сімей загиблих Героїв Небесної Сотні і постраждалих під час Революції Гідності:
−− надання одноразової матеріальної
допомоги в розмірі 2 тис. грн.
−− безкоштовне забезпечення ліками за
рецептами постраждалим учасникам
АТО, ООС, їх дітям від 0 до 3 років
та дітям загиблих в конфлікті на сході
України, у випадку їх амбулаторного
лікування
−− надання одноразової матеріальної
допомоги сім’ям загиблих під час виконання службових обов’язків учасників АТО, ООС в розмірі 10 тис. грн,
та надання одноразової матеріальної
допомоги сім’ям на поховання загиблих (померлих) в розмірі 3 тис. грн.

Рецепт

Різдвяний гусак з яблуками
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грудня християни західного
обряду відзначатимуть Різдво,
одне з найважливіших свят для вірян.
За традицією, цього дня близькі збираються за святковим столом, який
рясніє різними смаколиками. Тож
пропонуємо вам приготувати для родини гусака з яблуками.
Складові: тушка великого гусака,
4 яблука, 2 ст. л. меду, 2 ст. л. соєвого
соусу.
Для маринаду: 1,5 л води, 2 ст. л.
солі, 5 ст. л. цукру, 70 мл соєвого соусу,
80 мл яблучного оцту, чорний перець,
мелена кориця.
Приготування:
Вимити тушку гусака, обшпарити
окропом та промокнути паперовим
рушником. Видалити гузку – хвостову
клиноподібну частину тулуба птаха.
Зробити маринад: змішати у великій каструлі воду, соєвий соус,
перець, сіль, цукор і корицю. Цю суміш підігріти. Помістити різдвяного
гусака в маринад і поставити в холодильник на добу або хоча б на кілька
годин. Дістати за годину до приготування. Розрізати яблука на четвертинки і помістити їх в черево гусака,
злегка розрізавши тушку ножем.
Загорнути гусака у фольгу і покласти на решітку в духовку, розігріту
до 200 градусів. Під низ поставити
деко – для стікання жиру. Випікати
60 хвилин. Дістати з духовки, обмазати тушку сумішшю меду і соєвого
соусу, запікати ще 40 хвилин за температури 170 градусів. Перевіряти
готовність гусака ножем, проколюючи його ніжку.

СУСПІЛЬСТВО
−− першочергове влаштування дітей у дошкільні навчальні заклади БМОТГ та
надання компенсації за оплату харчування вихованців ДНЗ та учнів загальноосвітніх шкіл з числа дітей учасників
АТО, ООС, Революції Гідності
−− забезпечення безкоштовним оздоровленням дітей загиблих учасників АТО,
ООС та оплату 50% вартості відпочинку дітям учасників АТО, ООС
−− отримання пільг з оплати за навчання у школі мистецтв ім. Л.Ревуцького
дітей учасників АТО, ООС у розмірі
50%, для дітей загиблих учасників
АТО, ООС у розмірі 100%
−− здійснення соціального супроводу
учасників АТО, ООС та їх сімей, забезпечення необхідними соціальними послугами, проїзними квитками членів
сімей загиблих учасників АТО, ООС
−− відшкодування пільг на житлово-комунальні послуги за рахунок місцевого бюджету в розмірі 50% в межах
затверджених норм сім’ям загиблих
(померлих) воїнів АТО, ООС, які зареєстровані (проживають) в м.Буча
і населених пунктах об’єднаної територіальної громади.

Фінансове забезпечення:
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету,
виходячи із реальних можливостей бюджету та інших джерел, не заборонених
законодавством. Фінансування витрат
на реалізацію даної Програми здійснюється у межах кошторисних призначень головного розпорядника коштів.
Очікувані результати:
Основними результатами виконання Програми будуть системні позитивні зміни у втіленні заходів щодо
створення умов гідного, комфортного
про-живання мешканців міста Буча разом з приєднаними селами Гаврилівка,
Тарасівщина, Блиставиця, Луб’янка,
гарантій їх соціального захисту, виховання в дітей та молоді патріотизму,
поваги, взаємодопомоги.

Ролики – і задоволення,
і користь

Роликові ковзани з’явилися ще в ХVІІ столітті, і з тих пір сотні мільйонів людей по всьому світу пристрастилися до «черевиків на колесах». Катання на
роликах надає людині відчуття свободи, а також тренує м’язи ніг і допомагає підтримувати фігуру.
Катання на роликових ковзанах мождля дітей і дорослих. Ідея почати
роликовий рух в Бучі підказана впевнено вважати активним заняттям спортом або оздоровчим
ли самі жителі, показуючи
відпочинком.
своє бажання бути спортивПеред початком тренувань
ними й активними. Учні
бажано проконсультуватися
клубу беруть участь у
з лікарем. Адже цей вид спорту
змаганнях, таких як
має і протипоказання. В першу
«Бучанський Ролер
чергу утриматися від катання рекоменФест», чемпіонат
України зі швиддується всім, у кого є хвороби опорно-рухового апарату: вроджені вивихи
кісного
бігу,
суглобів, травми хребта, слабка кісткова
«дитяча ролер
тканина або проблеми зі зв’язками.
сотка – заїзд
Ці заняття сприятливо позначаються
на витривана роботі серцево-судинної системи,
лість»
та
при цьому задіяні всі м’язи ніг, які абінші.
солютно неможливо залучити в тренувальний процес, виконуючи якісь інші
вправи. Користь катання на роликах полягає в розвитку координації рухів, хода
стає легкою і граціозною.
У ТРЦ «Буча Пасаж» працює ролер
клуб «Колесо», в якому активно проводять групові та індивідуальні заняття

«На створення клубу мене надихнуло
знайомство з Олександр Симоненком,
керівником Української Федерації роликового спорту, я захотів створити свій
роликовий клуб для дітей і дорослих,
і тим самим це визначило мою долю.
Метою свого життя бачу розвиток
роликового виду спорту не лише в місті
Буча, а також по всій Україні. Для цього і була створена Бучанська Федерація
роликового спорту. Щоб навчати і виховувати чемпіонів», – розповідає керівник і тренер роликового клубу «Колесо»
Денис Тулянкін.
Кожної п’ятниці у клубі також проходять заняття загальною фізичною підготовкою. Це вправи для підтримання
фізичної форми спортсменів, зміцнення
різних груп м’язів.
На перших етапах знайомства з роликовими ковзанами бажано займатися з
досвідченим інструктором. У ролер-клубі «Колесо» працюють тренери, які допоможуть розібратися вам з усіма тонкощами цього виду дозвілля і навчать
правильно поводитися під час катання.
І тоді ви отримаєте не лише спортивне
заняття, а й чудово проведете час.
Ірина Паясь

Важливо у старому
році завершити
все розпочате

Родинні традиції

Новий рік для дітей – це чарівне свято з подарунками, святковими феєрверками та солодощами. Для малечі в дитинстві дуже важлива сама
підготовка до свята разом з батьками. Адже такі маленькі сімейні звичаї, як вітати один одного, дарувати гостинці, готувати певні страви запам’ятовуються на все життя. Тому Новий рік, мабуть, і вважають найбільш домашнім теплим святом.

Д

ля люблячих батьків чудову нагоду запровадити маленьку сімейну
традицію, провести час
зі своїми дітками та подарувати їм незабутні спогади, відкриває
«Деліція». Пряники,
які можна прикрашати
всією родиною, будувати солодкі будиночки та
міста, споряджати чарівні
сани з упряжкою оленів та
зібрати і розмалювати власноруч святкову ялинку – мрія кожної дитини. А ще цими чудовими виробами
можна прикрасити справжню новорічну красуню-ялинку.
Пряники Баварські, Ворзельські,
Східні та багато інших – не тільки кра-

У новорічному турнірі з волейболу серед команд-членів профспілки закладів освіти Бучанської
міської ОТГ перемогла команда
педагогів школи №5.

сиві, а й вироблені з
натуральних інгредієнтів за оригінальною рецептурою. А
вдало підібраний букет
прянощів запам’ятається
і залишить післясмак, який
неодмінно буде асоціюватися з новорічними теплими святами та смаколиками «Деліція»!
На фото: чарівне містечко, яке створили працівники «Деліції» у приміщенні Бучанської міської ради.

До Нового року залишилося зовсім
небагато часу. А ось справ, які необхідно завершити, напевно, немало.
Дуже важливо взяти це до уваги та
спробувати закінчити розпочате в
старому році, щоб з новими силами,
ідеями та натхненням взятися за
нові проєкти в новому.
Позбавтеся старих речей
Для того, щоб у ваше життя прийшло
щось нове, необхідно попрощатися зі старим. Зробіть нарешті те, на що у вас весь рік
не було часу – викиньте непотрібний мотлох.
Це стосується одягу, зношеного взуття, особливо надщербленого посуду. Ви відчуєте
неймовірне полегшення й свободу та відкриєтеся для нових та цікавих звершень.
Віддайте борги
У новий рік краще входити без боргів, щоб
позики не стали сумною традицією. Спробуйте
віддати всі позичені кошти та звільнитися від
цього тягаря. Це очистить ваші думки від негативу та налаштує на позитивний лад. Що неодмінно приведе до поліпшення фінансового
становища в майбутньому.
Подякуйте тим, хто допоміг
Гарна нагода подякувати рідним і друзям
за турботу, допомогу, подарунок та гарні
враження. Цим ви зробите себе щасливішим
та своїх близьких.
Купіть подарунки
Приготуйте маленькі подарунки тим, кого
хочете привітати. Не обов’язково купувати
щось дороге. Спробуйте навіть зробити презент своїми руками. Вашим рідним сподобається, адже це прояв уваги та любові.
Пробачте образи й самі вибачтеся
Звільніть своє серце та душу від образ та
недомовок. Із цим взагалі не варто жити, а в
новому році тим паче.
Зустріньтеся з тими, кого давно не бачили
Згадайте тих, кого давно не бачили. По
можливості поспілкуйтеся наживо чи навіть через мережу Інтернет – наповніть свою
душу любов’ю до ближніх.
Відпустіть минуле
Відпустіть неприємні спогади, минулі події, колишні стосунки тощо. Налаштуйте
себе: те, що було, не повернеться до вас більше ніколи.
Складіть список справ на наступний рік і
підбийте підсумки цього
Тетяна Домарєва

З

магання відбувалися в спортивному залі НВК №2, організовані
Бучанською міською профспілкою
працівників освіти.
У фіналі команда СЗОШ №5 зустрілася з командою Гаврилівського
КЗЗСО №8, яка була кращою у другий
день змагань. У двох партіях вчителі
з Бучі доволі впевнено переграли суперника й стали переможцями.
Суддівство здійснювала в.о. директора Бучанської дитячо-юнацької
спортивної школи Лариса Пугач.
Переможці Анна Маймескул,
учителька англійської мови, Юлія
Шмигельська, вчителька математики, Інна Суржок, вчителька німецької мови, Святослав Катан,
вчитель історії та вчителі фізичної
культури Руслан Рожик і Володимир
Ковальський отримали грамоти, кубок та медалі.
Вітання та нагородження проводили директор школи №2 Людмила
Волинець, заступник начальника
відділу освіти Валентина Науменко
та голова Бучанської міської організації профспілки працівників освіти
Ірина Жучкова.

Нові випробування і
перемоги каратистів

Спортсмени, які поїхали в Одесу
представляти нашу громаду на всеукраїнському турнірі, як моральну
підтримку взяли із собою прапор
Бучі. Маємо чудовий результат!

«З

олото», два «срібла» і «бронза»
– такі нагороди везуть додому
юні каратисти. Вітаємо!

Потужні перемоги «Ніки»

Футбольна команда Бучанської
«Ніки» два тижні поспіль виграє у
суперників із шаленими рахунками.

У

турнірі «DFA.2019р» у матчі з
футболістами Ірпеня здобула
першість із результатом 11:1, а у грі з
командою футбольної академії Алієва
(місто Буча) з рахунком 9:1. Так тримати! Ви – наша гордість! Бажаємо
нових досягнень!

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Волейбольні змагання
серед учителів

Дозвілля
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Дитиненко Маргариту Олександрівну,
начальника Бучанського міського відділу
державної реєстрації актів цивільного стану

Вознюк Ганну Адамівну,

начальника земельного відділу БМР

Докай Олену Андріївну,
начальника відділу житлово-комунального
господарства БМР

Білоконя Івана Івановича,
водія господарського сектору БМР

Ріхтера Дмитра Валерійовича,
інженера КП «Бучабудзамовник»

Забарила Ярослава Сидоровича,
Почесного громадянина м. Буча

Мусаєву Земіну Натігівну,

оператора комп’ютерного набору БМР

Новорічна прем’єра

Юні бучанські артисти театральної студії «Фабрики зірочок» «TopStars» представили до
уваги глядачів новорічну виставу-мюзикл
«Білка Руді & Таємний компонент».
к і годиться, у виставі були добрі та не зовсім герої, інтриги, розваги і сміх, пісні і танці.
Маленькі глядачі та їхні батьки були надзвичайно
задоволені.
Разом із веселими чарівними героями до діток
прийшов Святий Миколай, який вручив всім малятам подарунки.

Я

Юлія Шатило, режисер вистави та керівник студії «TopStars» розповіла, що «Білка Руді & Таємний
компонент» – це їхня перша самостійна вистава,
яку вони старанно готували, репетирували, додали вокал, хореографію і цього дня представили
глядачеві.
Розповідати подробиці дійства не будемо, адже
це треба бачити, чути, відчувати. Із впевненістю
можна сказати, що спільні зусилля режисера, сценариста, артистів і всіх членів команди створили
цікаву, веселу виставу.
Стежте за афішами аби не пропустити наступний
виступ «TopStars».

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

Дорога громадо!

Дозвольте від себе особисто
та від імені Бучанської міської
організації Партії «Європейська
Солідарність» привітати все
українське суспільство
з Днем Святого Миколая!
А в першу чергу малечу, яка чекає на це свято.
Зичу всім щастя, здоров’я, успіхів!
У день святителя і подвижника хочеться побажати всього, з чим асоціюється цей святий: милосердя,
завзятості, терпіння. І якщо в це свято ваше серце
повірить у диво, то ваші очі неодмінно його побачать.
Нехай Святий Миколайчик крім солодощів подарує
добру надію і ключ у світ заповітних мрій, веселих
емоцій, благополучних днів.
Будьте добрі та уважні один до одного, адже найпростіша добра справа – це маленьке диво. Зі святом вас!
Людмила Войналович,
голова Бучанської міської Партійної організації
«Європейська Солідарність»

ВІТАЄМО З ювілеєм!
КАТЕРИНУ МИКИТІВНУ ШЕРЕМЕТ

95 років — це велика цифра, що зовсім
трохи відокремлює від вікового ювілею! В
цей день ми від щирого серця хочемо привітати Вас з цим святом і схиляємося
перед вашою мудрістю. Бажаємо
Вам, щоб Ваше здоров’я міцніло з
кожним днем, а настрій був тільки
сонячним. Нехай Ваш подальший
життєвий шлях буде легким і світлим, а всі труднощі залишилися позаду в історії, яку Ви змогли гідно прожити.
Від онуків та правнуків і всієї родини Шереметів

ФОТОФАКТ
Новий мешканець
новорічного
містечка
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