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Розглянули
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Олексій Карабут:
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Головна тема

Інвестиційні магніти – територія
пріоритетного розвитку
На минулому тижні відбулася знакова подія не
лише для Бучанської об’єднаної територіальної громади, а й для всієї країни: презентація
території пріоритетного розвитку в Бучанській
ОТГ, підписання угоди про співпрацю між Бучанською міською радою та ДП «Антонов».

У

вітальному слові Бучанський міський голова Анатолій
Федорук зазначив, що у конференц-залі партнерів
зібрала спільна ідея реалізації надважливих проєктів, і
від злагодженої, гуртової дії уряду, народних депутатів,
керівництва області, флагмана авіації – ДП «Антонов»,
Асоціації міст України, інвесторів залежить виконання
амбітних планів.

Бучанський
міський голова
Анатолій Федорук:
Це економічний магніт,
який буде поштовхом
до майбутнього сталого
розвитку. Проєкт амбітний, цілковитий до реалізації, з короткостроковою перспективою – за п’ять років маємо багато
реалізувати. Такі завдання ставить перед нами життя. В
умовах економічного спаду ми маємо знайти ті механізми і рішення, що дадуть можливість наповнювати бюджети і вирішувати соціальні програми, яких потребують наші громадяни.

Шановна громадо!

Кажуть у народі: «Святий Миколай іде – Різдво веде!»
Це світле і радісне свято усі ми чекаємо як добру зимову казку, що сповіщає наближення Різдва
Христового та Нового року. Саме від Святого
Миколая ми, як і колись у дитинстві, чекаємо приємних несподіванок та дива.
Воно дарує віру, вселяє у наші душі почуття надії і
любові, надихає на добрі справи і милосердя до інших.
Ми всі разом у громаді запалили енергію добра та
щастя своїми добрими справами і продовжуємо дарувати промені тепла тим, хто сьогодні особливо цього потребує.
Бажаю, аби Святий Миколай не оминув жодної домівки і наповнив особливою радістю серця всіх дітей
громади. Нехай добро й милосердя єднають нас заради їхнього щастя.
Цього дня кожен з нас має можливість допомогти
Чудотворцю й подарувати дітям казку. Малеча повинна бачити, що у цьому світі є місце для добра, що
чудеса – реальні, а мрії – здійснюються.
Незалежно від віку – вірте в дива! І вони неодмінно
стануться у вашому житті! Творіть добро!
Завжди вірте у диво і створюйте його самі!
Нехай девізом цьогорічних зимових свят стануть
прості, але важливі слова: творімо добро разом!
Бучанський міський голова
Анатолій Федорук

Жодна громада не
може самостійно реалізувати інноваційні проєкти, що перетворюють
їх на інвестиційні магніти, без підтримки всіх гілок влади.
Головні стратегічні завдання на найближчу перспективу
в питаннях створення території пріоритетного розвитку:
– вантажний хаб на базі авіапідприємства,
– медичний кластер,
– індустріальний парк «Мироцьке»
– ІТ- кластер
– науково-освітній кластер
– кластер олімпійських видів спорту
Сергій Бичков, виконувач обов’язків генерального директора ДП «Антонов», впевнений, що перша ластівка
економічного прориву стартує саме із Бучанської ОТГ у
результаті спільної роботи над важливими проєктами.
Він представив лінійку літаків зі світовим ім’ям, що починали свій шлях з цього знаного у світі підприємства.
Наголосив у своєму виступі він і на важливості підготовки кадрів, поверненні фахівців із-за кордону.
Розповідь про авіапідприємство з демонстрацією слайдів стала своєрідною віртуальною екскурсією, що допомогла присутнім ближче познайомитися з передовими напрацюваннями знаного колективу авіабудівельників.
Продовження на стор. 2.

Стор. 11
ВАЖЛИВО

Василь Володін:
«Бучанська ОТГ – піонер Київщини
з розвитку територій!»

Презентація території пріоритетного розвитку та
концепції розвитку вантажного хабу ДП «Антонов», який на 70% розташований на території нашої громади – знаменна подія і для всієї Київської
області.

П

еред керівництвом стоїть амбітне та важливе
завдання – створити умови успішного розвитку
підприємства. За умови залучення інвесторів та операторів це збільшить щорічний місцевий бюджет більш
як на 75 млн грн.
Закінчення на стор. 2

НАГОРОДА

Індустріальний парк Мироцький –
переможець міжнародного конкурсу

ФОТОФАКТ

Казка зі смаколиків

Новорічні набори виробника смаколиків із Бучі
«Деліції» є справжнім святом для малечі. Адже
діти із печива і молока з допомогою дорослих
можуть самі створити казкових героїв і ціле новорічне містечко. А крім того, прикрасити ялинку
іграшками зі смаколиків.

Стор. 2.

Індекс видання

08034

П

одивіться на цю красу, яку створили працівники
«Деліції» у приміщенні Бучанської міської ради,
і зрозумієте, який подарунок малечі буде доречним і
приємним.

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

Єдина родина

Закінчення. Початок на стор. 1
резентуючи
концепцію,
секретар Бучанської міської ради Тарас
Шаправський акцентував увагу присутніх на важливості розвитку
місцевої економіки та соціальної інфраструктури, створенні
нових робочих
місць, розвитку
транспортної
логістики, яка
включає всі його
види, окрім водного.
Саме ці напрями і будуть своєрідним
ключем розвитку країни.
Андрій Клочко, голова Комітету
Верховної Ради з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування переконаний, що цей інноваційний майданчик має всі показники
для успішної реалізації. Бо всі ідеї – без
політики, а з думкою про людей.
Іван Лукерія, заступник міністра розвитку громад та територій України з питань регіонального розвитку наголосив:
– Саме такі проєкти стають точками
росту в цілому в державі, розвиток якої
починається із таких активних громад.
Де є лідер та ініціатива – там є і підтримка. Тому створення індустріального
парку стане точкою росту регіональної
економіки за підтримки міністерства.
Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України, зауважив,
що всі добрі наміри приречені на успіх,
якщо є команда, бажання, стратегія,
партнери.

П

У межах робочої панелі відбулася
презентація медичного кластеру – напрацювання робочої групи, що створена відповідно до розпорядження
голови Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна.
Підбиваючи підсумки роботи, Бучансь
кий міський голова зазначив, що всі проєкти схвалені Кабміном та КОДА, а влада
громади відкрита до співпраці. І запропонував створити своєрідний майданчик на
базі Бучанської ОТГ для обговорення подальших кроків у реалізації інноваційних
проєктів. До проведення заходу долучилися
депутати обласної, районної та міської рад,
старости населених пунктів громади.

піонер Київщини з розвитку
територій!»
Н

Меморандум – стратегічний
документ
Як зазначається в угоді, ДП «АНТОНОВ»
є експлуатантом міжнародного вантажного аеропорту «Київ-Антонов» і зацікавлений у створенні та розвитку транспортно-логістичного центру (хабу) поблизу
аеропорту «Київ-Антонов».
Для Бучанської ОТГ важливим є забезпечення умов для сталого економічного
розвитку громади на базі одного з напрямів його діяльності – розвитку авіатранспортного підрозділу та інтенсивної
експлуатації міжнародного вантажного
аеропорту «Київ-Антонов» за умови створення транспортно-логістичного центру
(хабу) на окремих територіях Бучанської
міської об’єднаної територіальної громади.
Сторони домовились виконати спільно
техніко-економічну оцінку та визначити
можливість та доцільність створення
хабу на окремих територіях Бучанської
ОТГ з використанням транспортних
можливостей аеропорту.

опікується залученням інвестицій в
економіку регіону. Для цього відновили
роботу Агенції регіонального розвитку.
За рік її експерти реалізували три інвестиційні проєкти на 154 млн євро, створено 1200 нових робочих місць.
Важливо, що компанії-інвестори, що
працюють на території Київщини, планують продовжувати наступного року
роботу в області. Розраховуємо ще на
300 млн євро інвестицій та 3200 робочих місць.

Закінчення. Початок на стор. 1.
а сьогодні Бучанська громада є піонером Київщини з розвитку території. Вона однією з перших в області
зробила практичні кроки до створення інноваційного медичного кластеру
«Біоактивні речовини та фармацевтика
для здоров’я людей».
Кластер стане центральним учасником
інноваційної
екосистеми
Київщини.
Реалізація проєкту стала можливою
завдяки комплексу заходів, що реалізувала обласна влада протягом року. Ще
минулого грудня затвердили Стратегію
розвитку Київської області на 20212027 роки, навесні – План заходів з її
реалізації у 2021-2023 роках. Їх втілення у життя створює умови для розвитку
усіх сфер життєдіяльності Київщини.
Вперше стратегічні документи області розробили на засадах смарт-спеціалізації. Влада Київщини ґрунтовно

НАГОРОДА

Індустріальний парк
Мироцький –
переможець
міжнародного
конкурсу

Польська Агенція Інвестицій і Торгівлі (ПАІТ) ініціювала Конкурс «Золота Ділянка 2020» в межах проєкту
Польської Допомоги задля Розвитку «Підвищення конкурентоспроможності українських регіонів та
розвиток
польсько-українського
економічного співробітництва».

ВАЖЛИВО

Майже 2 тис. ліжок
в лікарнях Київщини
забезпечені киснем
Усього в Україні киснем забезпечено понад 35 тис. ліжок

Розглянули бюджет, програми,
кошториси…
Бучанський міський голова Анатолій Федорук провів чергове засідання
виконавчого комітету міської ради, на якому розглянули майже сто питань
порядку денного.

Д

ля хворих на COVID-19 в перепрофільованих медичних закладах
України виділено понад 63 тис. ліжок,
більш як 35 тис. із них підключено до
кисню. Зайнято такими пацієнтами
понад 27 тис. ліжок. Про це повідомив
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на
традиційній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, що відбулася під головуванням Глави держави.
Міністр охорони здоров’я Максим
Степанов додав, що триває вдосконалення процесу маршрутизації хворих.
Голова Київської облдержадміністрації Василь Володін повідомив,
що в Київській області для прийому
хворих на коронавірус та підозрою на
нього перепрофільовано 26 медичних
закладів на 2665 ліжок. З них 1876 або
70,3% забезпечено подачею кисню.
«Загальна завантаженість ліжок для
хворих на коронавірус на Київщині
становить 41,5%. Ліжка, забезпечені
киснем, завантажені на 55,2%. Маємо
839 вільних ліжок з киснем», – зазначив очільник Київської області.
Повідомляє пресслужба КОДА.

К

оли у Верховній Раді тривав розгляд
поправок до основного фінансового
документу країни і відбувалося голосування за бюджет – 2021, у Бучанській
міській раді в унісон розглянули проєкт
місцевого бюджету Бучанської міської
територіальної громади на 2021 рік.
Серед головних питань, що також
розглянули члени виконкому:
−− Про результати проведення двомісячника із санітарної очистки та благоустрою;
−− Про забезпечення безкоштовним хар-

чуванням та пільговими умовами оплати за харчування вихованців закладів дошкільної та шкільної освіти, що
фінансуються з бюджету Бучанської
міської об’єднаної територіальної
громади у 2021 році;
−− Про
затвердження
кошторисної
частини проектної документації
«Капітальний ремонт благоустрою
території навколо ЗОШ №2, по вул.
Шевченка, 14 в м. Буча Київської області»;
−− Про схвалення проєкту «Програми

Новий курс «Батьківщини»
і Юлії Тимошенко –
альтернатива для України

ВАЖЛИВО

М

етою Конкурсу є визначення найкращих інвестиційних ділянок в
українських регіонах серед учасників.
Друге місце отримала ділянка в індустріальному
парку
Мироцьке – виробника медобладнання.
На заході з нагоди
підписання
меморандуму
голова Київської облдержадміністрації
Василь Володін вручив нагороду керівнику ТОВ «Індустріальний парк
Мироцький» Станіславу Герману.
Бучанська міська рада привітала призерів, подякувала за якісну працю та
побажала плідної роботи!
Ірина Левченко,
Богдан Ляховець

Виконком
соціально-економічного
розвитку
Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 рр.»;
−− Про
затвердження
кошторисної
частини зведеного кошторисного
розрахунку вартості будівництва
«Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. КиєвоМироцька (біля будинку №104В ) в м.
Буча Київської області»;
−− Про затвердження кошторисної частини проєктної документації щодо
робочого проєкту «Капітальний ремонт дороги з тротуаром комунальної
власності по пров. Євгена Гребінки в
м. Буча Київської області»;
−− Про схвалення проєкту Програми
підтримки об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, управителів багатоквартирних будинків
у Бучанській міській територіальній
громаді на 2021-2023 роки;
−− Про тимчасове визначення
КП
«Бучанське УЖКГ» виконавцем послуги з вивезення твердих побутових
відходів у селах Луб’янка, Блиставиця,
Гаврилівка,
Тарасівщина,
БудаБабинецька, Вороньківка, Здвижівка,
Мироцьке, Раківка, Червоне, Бабинці,
Синяк Бучанської міської територіальної громади.
Розглянули питання містобудування
та архітектури.
Пресслужба БМР

Е

Вибори закінчились, країна повертається до свого повсякденного життя. Але
цього року новорічні свята будуть не
надто радісними. Проблема не лише в
пандемії, яка дедалі розкручується на
тлі непрофесійних дій влади, нездатної
навіть виконати покроковий план боротьби, запропонований і проголосований Верховною Радою за ініціативою
Юлії Тимошенко. Всі бюджетні виплати
переведені в ручний режим – як і минулого року – але із майже вдвічі більшою
дірою у фінансах держави. Тож під загрозою навіть захищені статті – пенсії та зарплати бюджетникам. Ціни на комуналку
збираються улетіти в космос, хоча сам
прем’єр-міністр перед виборами обіцяв
найнижчі тарифи за останні 5 років. Влада повністю відірвалась від реальності –
вона не має чим звітувати і не може відповісти людям на просте запитання: як
вижити?

кономічна та енергетична кризи в Україні уже були,
рівно двадцять років тому. Наразі немає віялових
відключень, але не менш смертельними є хаотичні
локдауни та «килимові бомбардування» по малому
бізнесу. А якщо і надалі продовжуватиметься свавілля
НАК «Нафтогаз», якому «офіційно» дозволено не платити податки, снігова куля боргів потягне за собою і
відключення цілих міст.
Двадцять років тому Юлія Тимошенко врятувала
Україну від енергетичної кризи і так швидко перезапустила економіку, що вона зросла одразу на 8%.
І пандемії для неї не в новинку – «свинячий» грип
зуміла приборкати і подолати так, що не знадобився жоден локдаун. І кризи їй знайомі – крізь буревій світової кризи 2008 року країну вона провела
з мінімальними втратами. А бюджет і зовсім не є
проблемою. Ніхто, крім неї, більше не має досвіду
збільшення доходів на 70% за неповний рік, разом
із наведенням порядку на митниці, яка за нинішньої
влади стала «чорною дірою».
Хоча нині ситуація складніша. Непрофесійні дії влади розвалили управління державою, і ніхто не знає реальної картини нашої економіки. Політичний експерт
Андрій Золотарьов зазначив: на цих місцевих виборах
Юлія Тимошенко зробила ставку на місцеві громади.
Не лише через їх суттєве зміцнення, а й тому, що опора на ОТГ дозволить не тільки фахово поставити питання до центральної влади, а й дати свою конструктивну відповідь. На це звертає увагу інший експерт,
Костянтин Матвієнко, роблячи висновок про системність «Батьківщини» як політичної сили.
Вибори показали – люди теж це зрозуміли. Не просто дали 80% голосів проти курсу, який проводить
влада, а вивели «Батьківщину» на друге місце після «Слуги народу» за кількістю обраних депутатів.

◆◆ Блиставиця

◆◆ Бабинці

Ще одне футбольне поле
збудують у громаді

Екологічні новорічні
прикраси від вчителів

На засіданні виконавчого комітету
затверджено кошторисну частину
проєктної документації «Будівництво футбольного поля із штучним покриттям та біговою доріжкою на території ЗОШ №6 по вул.
Соборна, 27 в с. Блиставиця».
– У громаді й надалі приділятимемо увагу розвитку спортивної інфраструктури, – зауважив Бучанський
міський голова Анатолій Федорук. –
Для нас важливо, аби діти займалися
фізкультурою, росли здоровими.
Нагадаємо, що в нинішньому році
вже відкрито сучасний спортивний
майданчик на території Луб’янської
школи, а в Бучі завершується добудова
спортивного комплексу.

Підготовка до новорічних свят
завжди супроводжується неймовірним натхненням та завзятістю, адже кожен з нас вірить у святкові дива та сподівається, що новий
рік принесе тільки добро, радість,
прекрасні та щасливі миті.
світяни Бабинецької школи в позаурочний час взялися готуватися
до святкування Нового року та з ентузіазмом, включаючи свою фантазію,
виготовили власноруч екологічні новорічні прикраси, адже такі вироби не
шкодитимуть нашому довкіллю та й досить приємно самостійно змайструвати
щось цікаве та красиве.

О

◆◆ Гаврилівка

Першокласники тепер Барвінчата
У школі відбулася
традиційна урочиста
посвята учнів 1-А і 1-Б
класів у дитячу організацію Барвінчата.

С

вято пройшло весело та цікаво, звучали
дзвінкі пісні, діти весело танцювали та грали.
Чудовий настрій з нагоди великої події відчувався в усьому освітньому закладі.

Це значить, що люди бачать не лише системність, а
й здатність партії Юлії Тимошенко бути дієвою альтернативою чинній владі, вести політику в інтересах
кожного українця.
В цьому солідарні по всій Україні – як зауважив
політичний експерт Дмитро Корнійчук, саме у партії
«Батьківщина» підтримка рівнорозподілена у всіх областях. А отже, політичні та економічні ініціативи Юлії
Тимошенко відбивають очікування українців всюди. І
це найнаочніша реальна соціологія.
Ще під час президентських перегонів Юлія
Тимошенко озвучила засади Нового курсу розвитку
країни – глобального документа зі стратегією розвитку
України. Це захист національних інтересів, реструктуризація міжнародних боргів, підтримка національного
виробництва й розвиток науки та освіти. І найважливіше – опір розпродажу української землі. Адже Юлія
Тимошенко глибоко розуміє всі глобальні та локальні
виклики перед країною.
Щоб подолати їх, треба знати, що відбувається в країні. Тож поки інші політичні сили ділять портфелі, Юлія
Тимошенко сформувала завдання своїм депутатам.
Вони мають негайно вивчити стан лікарень і лабораторій, стан малого і середнього бізнесу, що коїться із місцевою освітою і вивчити стан екологічного оточення.
Це дозволить «Батьківщині» дати конкретні рецепти
порятунку країни.
І навіть більше – Юлія Тимошенко ініціює об’єднання всіх відповідальних, дійсно патріотичних політичних сил країни. Адже її партія не просто стала першою
серед усіх опозиційних сил.
Місцеві вибори показали: в очах українців саме
«Батьківщина» Юлії Тимошенко та її Новий курс є альтернативою хаосу, свавіллю і руйнації країни.
Юрій ЛИСЕНКО

– Необов’язково бути
мрійником, щоб вірити у
здійснення мрій та чекати приємних несподіванок, феєрія новорічної
магії зачіпає всіх. А ми
бажаємо, щоб новорічні
чари з’явилися в кожній оселі, – розповіла
про виникнення цікавої
та корисної ідеї заступник
директора школи з виховної

роботи Антоніна Шома.
– Такі приємності надихають та покращують
настрій, і ні для кого
не секрет, що щаслива людина випромінює
лише добро.
Тож долучайтеся до
приємних новорічних
клопотів,
отримуйте
позитивні емоції та сійте
всюди добро!

БЛАГОУСТРІЙ

Боротьба з наслідками
негоди
Майже тиждень минув від часу,
коли погодні умови погіршилися,
і вдень, і вночі працівники з благоустрою, КП «Бучазеленбуд» і
«Бучанського УЖКГ», задля нашої
безпеки працювали майже без
відпочинку: обробляли дорожнє
полотно і тротуари протиожеледними матеріалами.

К

омунальники докладали всіх зусиль, щоб ліквідувати наслідки
негоди та забезпечити комфорт воді-

ям і пішоходам – максимум безпеки
жителям та гостям громади.
Вузенькі вулички, пішохідні переходи, тротуари – усі ці ділянки були
в центрі роботи техніки і людей, що
працювали в третю, нічну зміну.
Телефоном вони зізнавалися, що
втомлені, адже відпочивали по кілька
годин і знову за кермо, але щасливі, що
жителі громади вранці безпечно доберуться на роботу, у школи і садки.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Наша громада – територія Василь Володін:
пріоритетного розвитку
«Бучанська ОТГ –
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«У кожного своя доля і свій шлях широкий» – писав колись видатний український поет та драматург Тарас Шевченко. І це дійсно так. Ми народжуємося,
дорослішаємо та вбираємо в себе те, що любимо з самого дитинства, щоб потім мати змогу обрати правильний для себе шлях… Якщо, звісно, зможемо
прислухатися до власного серця. Олексій Карабут, вчитель фізичної культури Бучанської Української гімназії, почув голос свого серця, тож тепер щасливий у власному виборі.
– Сам я родом із Сумщини. У Бучі
живу вже 13 років та переконався, що
це безперечно прекрасне місто. Однак
дуже люблю свій рідний край та до цих
пір вважаю себе сумчанином, – ділиться сокровенними думками Олексій
Миколайович. – Вчителем вирішив стати
тому що в мене родина педагогів, зокрема дідусь та бабуся, які, як старше покоління, завжди були взірцем для мене.
В дитинстві дуже любив переглядати
чорно-білі фотографії свого діда Олексія
Пантелеймоновича, де зображений він зі
своїми учнями. Мені, малому хлопчику,
було приємно дивитися на них. Як зараз
пам’ятаю: весь клас загартовувався, тому
босі, тільки в шортах, вишикувалися на
снігу, поряд лижі… Ці світлини захоплювали мене тоді і надихають й досі, – не
стримує захвату пан Олексій. – Відтак
мій дід власним прикладом та непохитними переконаннями заклав фундамент
у мою підсвідомість, яка і вказала мені
шлях у майбутньому житті.

Оновлено матеріальну базу
школи № 4

Про необхідні «обновки» для впровадження нових моделей роботи в
освітньому процесі закладу повідомила директор навчально-виховного комплексу Алла Літкевич.

О

новлено обладнання їдальні, кабінети фізики та географії осучаснено мультимедійними комплексами
та демонстраційними наборами.
Учням залишається отримувати
якісні знання і високі оцінки!

Саме тому після закінчення школи
Олексій одразу вирішив спробувати свої
сили на професійній педагогічній стежці
і вступив до Сумського державного педагогічного університету ім. Макаренка.
– Спробував і працюю донині, – посміхається та згадує минулі роки Олексій
Карабут. – У Бучу приїхав працювати,
можна сказати, за направленням, влаштувався в місті одразу, бо маю тут родичів. Усі 13 років працював у ЗОШ № 4
і ось перевівся у Бучанську Українську
гімназію. Дуже люблю працювати з дітьми: починаючи з уроків і закінчуючи позакласною роботою.
Дід Олексій Пантелеймонович може пишатися онуком, що гідно продовжує шлях
педагога. А ще цьогоріч пан Олексій взяв
участь у Всеукраїнському конкурсі проєктів учителів-новаторів від Міжнародного
благодійного фонду Parimatch Foundation
Ukraine і потрапив до числа фіналістів, роботи яких були на високому рівні.
Загальний напрям робіт – інновації в сфе-

рі уроків фізичної культури для початкової та середньої школи, фізичне виховання в умовах дистанційного навчання і
соціалізація дітей з особливими освітніми
потребами засобами фізичної культури.
До організаторів надійшло більше 300 заявок від педагогів і лише 25 робіт визнано
найкращими, серед яких робота Олексія
Карабута.
Олексій Миколайович дуже щасливий, що колись обрав професію вчителя,
живе та надихається роботою та співпрацею з дітьми. Особливо його тішить
донечка, якій вже виповнилося 16 років
та яка зовсім скоро сама робитиме вибір
на життєвій професійній дорозі.
БН бажають Олексію Карабуту здоров’я і віри у власні сили та впевнені, що
енергія пана Олексія та його захоплення
власною справою допоможуть у реалізації планів та інновацій, до яких прагне
його душа.
Підготувала
Тетяна Домарєва

◆◆ Гаврилівка

Перша допомога – це проведення
найпростіших медичних заходів
для порятунку життя. Такі навички і вміння можуть згодитися у
будь-яку хвилину.

БК «Полісся» змінюється
на краще

Загальновідомо, якщо в населеному пункті немає осередку культури, то він не живе, а існує.

П

рофесійно таку допомогу надають, звичайно ж, медики, але не
завжди швидка може прибути вчасно.
Часто перші хвилини визначають подальший перебіг хвороби, а терміново
надана допомога стає рятівною паличкою для потерпілого.
Саме такі вміння та навички отримали учні 10-х класів Бучанської
Української гімназії на тренінгу
«Перша допомога для підлітків» за
участі Всеукраїнської спілки парамедиків.

Малюкам – радість,
дорослим – задоволення

Дитячий сміх, голоси мам, звуки м’ячів і навіть суперечки через те, що хтось довго катається на гойдалці… це все незабаром почують нові дитячі майданчики у Луб’янці та мікрорайоні Лісова Буча.
ова зона відпочинку –
це місце зустрічі друзів з найближчих будинків
і точка відліку всіх дитячих пригод.
Наприклад, у Луб’янці
крім ігрового комплексу, гойдалок і пісочниці,
які вже є, ще планується
встановлення лавок для
відпочинку та висадження дерев.
У Бучанській громаді
постійно зводять нові,
яскраві і зручні дитячі та
спортивні майданчики.
Навіть деколи заздриш,
що вже виріс, але як приємно, що наші діти та
онуки мають змогу весело та безпечно проводити своє дозвілля.

Н

У

цьому плані мешканцям Гаврилівки пощастило – мають
великий Будинок культури з просторою глядацькою залою та багатьма внутрішніми приміщеннями. Проте будівля
давно потребувала капітального ремонту.
Зараз роботи йдуть до завершення. В глядацькому залі
встановлено нові крісла, здійснено реконструкцію сцени,
відреставровано частину стін, підлогу перестелили, замінили світильники на стелі та батареї опалювальної системи і
зробили східці на сцену з двох боків.
Залишається сподіватися, що невдовзі закінчиться карантин і місцеві жителі однією дружною родиною відсвяткують
– і оновлення, і початок спокійного життя.

КЛУБ ЧИТАЧА
Котохатка (Галина Вдовиченко)
Історія про шестеро маленьких кошенят, які опинилися взимку на вулиці.
Однак вони не занепали духом та згуртувалися, що допомогло їм вижити й збудувати собі затишну котохатку. Малятам
сподобаються кмітливі звірятка.

Публічна бібліотека Бучанської громади запрошує діток та їхніх батьків на
цікаве позашкільне дозвілля. Оберіть книжку на ваш смак та пориньте у
світ пригод і чудес, який навчить бути добрими, завзятими та не засмучуватися через дрібниці.
Загублена в снігах,
або Пухнасточка (Голлі Вебб)
У цій книжці кошенятко Пухнасточка
мріє про власну родину, затишний дім
та на шляху до своїх бажань потрапляє
в безліч пригод. І хоча життя складається непросто, кішечка йде далі і зрештою знаходить те, чого так сильно хоче.
Вона знаходить не тільки будинок мрії,
але й маленьку дівчинку, що стала для
Пухнасточки господинею та вірною подругою.

Будинок, який умів
розмовляти (Марія Микицей)
Ця книжечка повідає про те, що
дива існують і зовсім поряд. ДаринкаЖаринка розповість про власні пригоди
на природі та про родину, яку вона дуже
любить. Повість допоможе малюку зрозуміти, наскільки важлива сім’я для
кожної людини, та покаже справжню
красу природного життя.

Понеділок, 21 грудня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,10:55,2:55 Енеїда.
6:30 М/ф «Горщик-Смiхотун».
6:40 М/ф «Грицевi писанки».
6:50 М/ф «Двоє справедливих курчат».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:30,2:20 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,1:50
Суспiльна студiя.
9:30,0:35 Т/с «Гранд готель». (12+).
11:25 Телепродаж.
15:10,21:25,0:00,2:45 Спорт.
15:20 UA:Фольк. Спогади.
16:30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
(16+).
17:30 Д/с «Дикая планета».
18:55 Д/с «Боротьба за виживання».
19:55 Д/с «Свiт дикої природи».
21:35 «Зворотнiй вiдлiк».
0:05 Перша шпальта.
3:50 Д/ф «Клiтка для двох».
4:55 Погода.
5:00 Бюджетники.

Канал «1+1»

БЛАГОУСТРІЙ

Нові пригоди бібліотечних героїв!
Веселі пригоди Мицика
і Кицика (Юхим Чеповецький)
Неймовірні історії друзів – мишеняти
Мицика та кота Кицика, не залишать
малюків байдужими. Товариші навчать
діток знаходити вихід з будь-яких ситуацій та з оптимізмом дивитися у майбутнє. Окрім того, в книжці ви знайдете
багато завдань на кмітливість, схеми
саморобок, фокуси, рецепти та вірші.
Дітлахи обов’язково подякують за чарівний світ пригод.

Гімназисти вчилися
у парамедиків

Чарівні історії – Енциклопедія
золотих казок
Зібрання улюблених дитячих казок,
що обов’язково сподобаються вашим
малюкам: «Бременські музиканти»,
«Троє поросят», «Зачарована красуня»,
«Русалонька», «Олов’яний солдатик» та
багато-багато іншого. Подаруйте вашим
дітлахам чарівний світ незабутніх пригод.
Підготувала Тетяна Домарєва

6:00 «ТСН-Тиждень».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30
,3:45 «ТСН».
9:25,10:20,11:15,12:20 «Життя вiдомих
людей».
12:50,14:15 «Мiняю жiнку».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
20:15 «Чистоnews».
20:20 Бойовик «Трансформери».
23:10 Х/ф «Армагеддон». (16+).
2:10 Х/ф «Шерлок». (16+).

Iнтер

7:00,8:00,9:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
9:55,18:00,19:00 «Стосується кожного».
10:55 Т/с «Детектив Ренуар». (12+).
12:00 «Новини».
12:25 Т/с «Детектив Ренуар».
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Злочинець мимоволi».
23:55 Т/с «Знайомство з батьками».
1:55 Х/ф «Зимова вишня».

ICTV

6:20 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
11:45,13:15 Х/ф «Ланцюгова реакцiя».
12:45,15:45 Факти. День.
14:25,16:15 Х/ф «Руйнування Вегаса».
(16+).
16:30 Х/ф «Геошторм». (12+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Бiльше нiж правда.
21:25 Т/с «Пес». (16+).
22:45 Свобода слова.
0:00 Т/с «Фантом». (16+).
2:00 Анти-зомбi.

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi».
7:20 Вар`яти. (12+).
10:10 Le Маршрутка.
11:10,19:00 Супер Топ-модель поукраїнськи. (16+).
13:10 М/ф «Геркулес».
15:00 Х/ф «Син Маски».
17:00 Х/ф «Маска». (16+).
21:20 Х/ф «Вiктор Франкенштейн».
23:40 Х/ф «Бiлий слон». (18+).

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
5:30 Т/с «Комiсар Рекс».
11:10 Звана вечеря. (12+).
13:20,14:50 Т/с «Слiд». (16+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:05 СуперМама.
19:05 Детектор брехнi. (16+).
20:15,22:50 Т/с «Двоє над прiрвою».
23:05 Т/с «У рiчки два береги». (16+).
1:05 Слiдство ведуть екстрасенси.

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.
10:40,2:10 Реальна мiстика.
12:45,4:40 Агенти справедливостi.
14:45,15:30 Iсторiя одного злочину.
17:10 Т/с «Виклик». (12+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Кримiнальний журналiст»
23:30 Т/с «Кримiнальний журналiст»

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
10:00 Лiкар знає.
10:30,11:30,12:30 Вiдкритий урок.
11:00,16:15 Київ. Вголос.
12:00 Київ. NewsRoom - Брифiнг мера.
12:15,16:00,23:40 Просто кияни.
12:20,16:10 Спiвай. Танцюй.
12:25,16:05,19:40,23:45 Смак дня.
13:00,17:00,19:00,21:00 Київ.
NewsRoom.
16:45,19:30,23:30 Якiсне життя.
18:00 Людина на мiльйон.
19:15,23:05 Вартовi столицi.
19:45,23:20 Служба порятунку.
20:00 Т/с «Окупованi», 23 с. (16+).
20:50 Чарiвна книга.
22:00 Фантастичнi українцi.
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:00 Голос Америки з Вашингтону.
23:50 «Вiзерунок дня».
0:00 Х/ф «Гарна жiнка».
1:40,4:40 Цивiлiзацiя Incognita.

Вівторок, 22 грудня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,10:55,3:35 Енеїда.
6:30 М/ф «Грицьковi книжки».
6:40 М/ф «Де ти, мiй кiнь?»
6:50 М/ф «День народження Юлiї».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:10,2:15,5:25 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,1:30,2:
45 Суспiльна студiя.
9:30,0:15 Т/с «Гранд готель». (12+).
11:25 Телепродаж.
15:10,21:35,23:35,2:40,5:50 Спорт.
15:20 UA:Фольк. Спогади.
16:30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
17:30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18:55,23:40 Д/с «Боротьба за
виживання».
19:55 Д/с «Свiт дикої природи».
21:45 #ВУкраїнi.
22:10 Д/с «Дикi тварини».
4:25 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю». (12+).

Канал «1+1»

6:00,9:25,10:25 «Життя вiдомих
людей».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30
,3:45 «ТСН».
11:25,12:20,13:20,14:15,15:10 «Мiняю
жiнку».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).

Відповіді
на сканворд
у № 49

20:15 «Чистоnews».
20:20 Х/ф «Трансформери 3». (16+).
23:20 Комедiя «Полiсмен з БеверлiГiллз».
1:25 Х/ф «Шерлок». (16+).

Iнтер

3:20,18:00,19:00 «Стосується кожного».
4:55 «Телемагазин».
5:25,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек 2». (12+).
12:25 Т/с «Нове життя». (12+).
14:30,15:25 «Речдок».
16:25 «Речдок. Особливий випадок».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Злочинець мимоволi».
23:55 Т/с «Знайомство з батьками».
2:00 Х/ф «Формула кохання».

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,20:20 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:00 Бiльше нiж правда.
11:00,13:10 Х/ф «Важкий корпус».
(16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:45,16:10,21:25 Т/с «Пес». (16+).
16:45 Х/ф «Максимальний ризик».
(16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
22:45 Т/с «Заклятi друзi». (16+).
0:50 Т/с «Фантом». (16+).
2:40 Анти-зомбi.

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:50 Х/ф «Добийся успiху».
11:50 Х/ф «Одного разу в Римi». (16+).
13:20 Суперiнтуїцiя. (12+).
15:00 Хто зверху? (12+).

17:00,19:00 Любов на виживання.
(16+).
21:00 Х/ф «Хронiки Нарнiї: Лев,
чаклунка i чарiвна шафа».
23:50 Х/ф «Зачарована».

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
6:00 Т/с «Комiсар Рекс».
11:00 Звана вечеря. (12+).
13:20,14:50 Т/с «Слiд». (16+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:05 СуперМама.
19:05 Таємницi ДНК. (16+).
20:15,22:50 Т/с «Двоє над прiрвою».
23:05 Т/с «У рiчки два береги». (16+).
1:05 Слiдство ведуть екстрасенси.
(16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,2:30
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:40,2:50 Реальна мiстика.
12:45,4:40 Агенти справедливостi.
(12+).
14:45,15:30 Iсторiя одного злочину.
(16+).
17:10 Т/с «Виклик». (12+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Кримiнальний журналiст»,
5 i 6 с. (12+).
23:20 Контролер.
0:00 Т/с «Кримiнальний журналiст»,
7 с. (12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Кримiнальний журналiст»,
8 с. (12+).

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
10:00 Лiкар знає.
10:30,11:30,12:30 Вiдкритий урок.
11:00,16:15 Київ. Вголос.
12:00 Голос Америки з Вашингтону.
12:05 «Wellness-шоу».
12:15,18:40,23:40 Просто кияни.
12:20,16:10 Спiвай. Танцюй.
12:25,16:05,18:50,19:40,23:45 Смак
дня.
13:00,17:00,19:00,21:00,1:00 Київ.
NewsRoom.
16:00 Кияни.

16:45,19:30,23:30 Якiсне життя.
18:00 Київ. NewsRoom. Деталi.
18:30 Служба порятунку.
19:15 Вартовi столицi.
19:45 Київськi iсторiї.
20:00 Т/с «Окупованi», 24 с. (16+).
20:50 Чарiвна книга.
22:00,23:00 Фантастичнi українцi.
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:50 «Вiзерунок дня».
0:00,5:30 «Тут i зараз».
1:55,4:40 Цивiлiзацiя Incognita.
3:10 Життєвi iсторiї.

Середа, 23 грудня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,10:55,3:35 Енеїда.
6:30 М/ф «День, коли щастить».
6:40 М/ф «Дерево i кiшка».
6:50 М/ф «Жар-птиця».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:10,2:15,5:25 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,1:30,2:
45 Суспiльна студiя.
9:30,0:15 Т/с «Гранд готель». (12+).
11:25 Телепродаж.
15:10,21:35,23:35,2:40,5:50 Спорт.
15:20 UA:Фольк. Спогади.
16:30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
(16+).
17:30 #ВУкраїнi.
18:55,20:25,23:40 Д/с «Боротьба за
виживання».
19:55 Д/с «Свiт дикої природи».
21:45 #@)?$0 з Майклом Щуром. (16+).
22:10 Д/с «Дикi тварини».
4:25 Д/ф «Висота 307.5». (12+).

Канал «1+1»

6:00,9:25,10:25 «Життя вiдомих
людей».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30
,3:45 «ТСН».
11:25,12:20,13:20,14:15,15:10 «Мiняю
жiнку».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
20:15 «Чистоnews».
20:20 Х/ф «Трансформери 4». (16+).
23:35 Комедiя «Полiсмен з БеверлiГiллз 2».

Iнтер

3:25,18:00,19:00 «Стосується кожного».
4:55 «Телемагазин».
5:25,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек 2». (12+).
12:25 Т/с «Нове життя». (12+).
14:30,15:25 «Речдок».
16:25 «Речдок. Особливий випадок».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Злочинець мимоволi».
23:55 Т/с «Знайомство з батьками».
1:55 Х/ф «Мiмiно».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
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.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11:10,13:15 Х/ф «По слiду». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:55,16:15,21:25 Т/с «Пес». (16+).
17:00 Х/ф «Точка обстрiлу». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
22:45 Т/с «Заклятi друзi». (16+).
1:00 Т/с «Фантом». (16+).
2:50 Анти-зомбi.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

ТРЕНІНГ

«Я щасливий, що обрав
професію вчителя»

ОСВІТА

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

Олексій Карабут:

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

ОСОБИСТІСТЬ

ТЕЛЕПРОГРАМА 21–27 грудня 2020 року

18 грудня 2020 року 5

На часі

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi».
7:20 Вар`яти. (12+).
8:20 Х/ф «Зачарована».
10:20 Х/ф «Хронiки Нарнiї: Лев,
чаклунка i чарiвна шафа».
13:20 Хто проти блондинок. (12+).
15:20 Хто зверху? (12+).
17:20,19:00 Дiти проти зiрок.
20:40 Х/ф «Хронiки Нарнiї: Принц
Каспiан».
23:40 Х/ф «Нерв».
1:40 Т/с «Шлях чарiвника». (16+).
2:30 Служба розшуку дiтей.

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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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.
10:40,2:10 Реальна мiстика.
12:45,4:40 Агенти справедливостi.
(12+).
14:45,15:30 Iсторiя одного злочину.
(16+).
17:10 Т/с «Виклик». (12+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Кримiнальний журналiст»,
9 i 10 с. (12+).
23:30 Т/с «Кримiнальний журналiст»,
11 i 12 с. (12+).
1:40 Телемагазин.

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
10:00 Мама знає.
10:30,11:30,12:30 Вiдкритий урок.
11:00,16:15 Київ. Вголос.
12:00 Київ. NewsRoom - Брифiнг мера.
12:15,23:40 Просто кияни.
12:20,16:10 Спiвай. Танцюй.
12:25,16:05,23:45 Смак дня.
13:00,17:00,21:00,1:00 Київ.
NewsRoom.
16:00 Кияни.
16:45,18:15,23:30 Якiсне життя.
17:45 Київ. NewsRoom. Деталi.
18:30 Погоджувальна рада.
19:30,23:05 Вартовi столицi.
19:45,23:20 Київськi iсторiї.
20:00 Т/с «Окупованi», 25 с. (16+).
20:50 Чарiвна книга.
22:00 Фантастичнi українцi.
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:00 Голос Америки з Вашингтону.
23:50 «Вiзерунок дня».

Четвер, 24 грудня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,10:55 Енеїда.
6:30 М/ф «Дивне китеня».
6:40 М/ф «Дощику, дощику,
припусти».
6:50 М/ф «Дiвчинка та зайцi».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,20:00,
23:00,2:15,5:25 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,1:30,2:
45 Суспiльна студiя.
9:30 Т/с «Гранд готель». (12+).
11:25 Телепродаж.
15:10,23:25,2:40,5:50 Спорт.
15:20 UA:Фольк. Спогади.

Канал «1+1»

6:00,9:25,10:25 «Життя вiдомих
людей».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30
,3:15 «ТСН».
11:25,12:20,14:20 «Одруження
наослiп».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
20:15,3:10 «Чистоnews».
20:20 Бойовик «Морський бiй». (16+).
23:00 Комедiя «Полiсмен з БеверлiГiллз 3».

Iнтер

7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек 2». (12+).
12:25 Т/с «Нове життя». (12+).
14:30,15:30 «Речдок».
16:25 «Речдок. Особливий випадок».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Злочинець мимоволi».
23:55 Т/с «Знайомство з батьками».
1:55 Х/ф «Будьте моїм чоловiком».

ICTV

5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
11:10,13:15 Х/ф «Живим чи мертвим».
12:45,15:45 Факти. День.
13:20,21:25 Т/с «Пес». (16+).
16:15 Х/ф «Сiкарiо». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20,2:50 Анти-зомбi.
22:45 Т/с «Заклятi друзi». (16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi».
7:20,13:00,2:20 Вар`яти. (12+).
8:00 Х/ф «Принц Валiант».
10:00 Х/ф «Хронiки Нарнiї: Принц
Каспiан».
15:00,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Гарi Поттер i фiлософський
камiнь».

СТБ

5:15,1:05 Т/с «Коли ми вдома».
6:00 Т/с «Комiсар Рекс».
10:55 Звана вечеря. (12+).
13:20,14:50 Т/с «Слiд». (16+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:05 СуперМама.
19:05 Один за всiх. (16+).
20:15,22:50 Т/с «Привiт, тату!» (12+).
23:05 Т/с «У рiчки два береги». (16+).

БЛАНК ПЕРЕДПЛАТИ НА 2021 РІК

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.
10:40 Реальна мiстика.
12:45 Агенти справедливостi. (12+).
14:45,15:30 Iсторiя одного злочину.
17:10 Т/с «Виклик». (12+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Кримiнальний журналiст»,
13 i 14 с. (12+).
23:20 По слiдах.

П’ятниця, 25 грудня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,4:30 Енеїда.
7:00,8:00,9:00,21:00,0:05,2:15,5:25
Новини.
7:15 Книга-мандрiвка. Україна. Як
Санта в Українi саундтрек Рiздва
знайшов.
7:20 М/ф «Врятуй i збережи».
7:30 М/ф «Як козаки олiмпiйцями
стали».
7:50 М/ф «Як козаки сiль купували».
8:05 Д/с «Тваринна зброя».
9:05,2:40,5:50 Погода.
9:10 Вiдтiнки України.
10:00 Рiздвяна Свята Меса РимськоКатолицької Церкви в Українi.
11:30 Музеї. Як це працює.
12:05 Пишемо iсторiю. Андрей
Шептицький.
12:25 Телепродаж.
13:00 Рiздвяне привiтання i
Апостольське благословення для Риму
i цiлого свiту Urbi et Orbi Святiшого
Отця Франциска.
13:30 Х/ф «Книга Буття. Створення
свiту».
15:20 UA:Фольк. Спогади.
16:30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
17:35 Х/ф «Апостол Павло: Диво на
шляху в Дамаск», 2 с. (12+).
19:30 Д/с «Суперчуття. Особливий
загiн».
20:25,21:25 Д/с «Дикi тварини».
22:00 Х/ф «Мир вашому дому».

Канал «1+1»

6:00 Комедiя «Пригоди S Миколая».
7:25 Бойовик «Морський бiй». (16+).
10:00 Бойовик «Трансформери».
12:55 Х/ф «Трансформери 3». (16+).
16:00 Х/ф «Трансформери 4». (16+).
19:30,3:10 «ТСН».
20:15 «Чистоnews».
20:20 «Нiч хiтiв».
22:30,2:30 «#Гуднайтшоу».
23:10 «Жiночий квартал».

Iнтер

3:15,18:00,1:45 «Стосується кожного».
5:25,22:55 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек 2». (12+).
12:25 Т/с «Нове життя». (12+).

14:30,15:25,0:45 «Речдок».
16:25 «Речдок. Особливий випадок».
20:00 «Подробицi».
21:00 Х/ф «Чого хочуть чоловiки».

ICTV

4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30,1:55 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:00 Х/ф «Мишаче полювання».
10:50,13:15 Х/ф «Хоббiт: Несподiвана
подорож». (12+).
12:45 Факти. День.
14:30 Х/ф «Хоббiт: Пустка Смога».
17:20,19:10 Х/ф «Хоббiт: Битва п`яти
воїнств». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
20:45 Дизель-шоу. (12+).
23:45,2:25 «На трьох». (16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi».
7:20 Хто зверху? (12+).
9:20 Х/ф «Гарi Поттер i фiлософський
камiнь».
12:20,15:10,0:20 Вар`яти. (12+).
18:10 Х/ф «Гарi Поттер i в`язень
Азкабана». (16+).
21:00 Х/ф «Гарi Поттер i кубок вогню».

СТБ

5:00 Т/с «Коли ми вдома».
5:35 Т/с «Комiсар Рекс».
7:20 Холостячка Ксенiя Мiшина. (12+).
11:15,14:50,16:50,18:05 Т/с «Слiпа».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
16:25 Коханi коханцi.
19:00,22:50 Холостячка. Життя пiсля
проєкту. (12+).
23:50 Про що мовчать жiнки. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,15:00,19:00,3:10 Сьогоднi.
9:00 Т/с «Не хочу тебе втрачати».
13:00 Т/с «Ялинка на мiльйон», 1 i 2 с.
15:20 Т/с «Ялинка на мiльйон».
17:30,20:00 Концерт «Привiт, 20-i».
21:50 Концерт Олега Винника
«Роксолана».

Субота, 26 грудня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,3:05 Енеїда.
7:00,8:00,9:00,21:00,23:40,2:40,4:00,5
:35 Новини.
7:15 Книга-мандрiвка. Україна.
7:20 М/ф «Як козак щастя шукав».
7:30 М/ф «Як козаки у футбол грали».
7:50 М/ф «Як козаки кулiш варили».
8:05 Д/с «Тваринна зброя».
9:05 Вiдтiнки України.
9:35 Музеї. Як це працює.
10:05 Х/ф «Мир вашому дому».
12:25 Х/ф «Мiсiс Клаус».
14:00 Телепродаж.
14:35 Мiста та мiстечка.
15:00,1:45 UA:Фольк. Спогади.
16:05 Д/с «Боротьба за виживання».
16:45 Всенiчне бдiння (ПЦУ).
19:30 Д/с «Суперчуття. Особливий
загiн».
20:25 Д/с «Дикi тварини».
21:25 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
22:00 Х/ф «Груднева наречена».

Канал «1+1»

6:00,7:00,3:25 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 «Свiт навиворiт».
19:30,5:15 «ТСН».
20:15 «Чистоnews».
20:20 «Жiночий квартал».
22:15,23:15 «Свiтське життя».

Iнтер

4:45 «Телемагазин».
5:15 «Орел i решка. Шопiнг».
5:50 «Слово Предстоятеля».
6:00 Х/ф «Белль i Себастьян: Пригоди

продовжуються».
8:00 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10:00 «Корисна програма».
11:10 Х/ф «Тато на Рiздво». (12+).
12:45 Т/с «Заради любовi я все
зможу!»
17:45 Х/ф «Анжелiка, маркiза янголiв».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Перекладачi». (12+).
22:30 «Бенефiс Алли Пугачової».

ICTV

4:50 Т/с «Копи на роботi». (12+).
6:45 «На трьох». (16+).
8:45,13:00 Т/с «Пес». (16+).
12:45 Факти. День.
14:30 Х/ф «Великий переполох у
малому Китаї». (16+).
16:35 Х/ф «За бортом».
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Ремпейдж». (16+).
21:25 Х/ф «Мег». (16+).
23:30 Х/ф «Максимальний ризик».

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi».
7:20 Вар`яти. (12+).
7:50,10:00 Орел i решка.
12:10 Х/ф «Гарi Поттер i в`язень
Азкабана». (16+).
15:00 Х/ф «Гарi Поттер i кубок вогню».
18:10 Х/ф «Гарi Поттер i Орден
Фенiкса».
21:00 Х/ф «Гарi Поттер i Принцнапiвкровка».

СТБ

5:15,10:55 Холостячка. Життя пiсля
проєкту. (12+).
7:55 Неймовiрна правда про зiрок.
12:00 Т/с «Двоє над прiрвою».
16:00 Хата на тата. (12+).
19:00 МастерШеф. (12+).

Канал «Україна»

7:30,2:30 Реальна мiстика.
8:30 Т/с «Вiд любовi до ненавистi».
12:30 Т/с «Таксистка», 1 i 2 с. (12+).
15:00,19:00 Сьогоднi.
15:20 Т/с «Таксистка». (12+).
17:00 Т/с «Поговори з нею», 1 i 2 с.
20:00 Т/с «Поговори з нею».
22:00 Т/с «Доля на iм`я Любов», 1-3 с.

Неділя, 27 грудня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,3:05 Енеїда.
7:00,8:00,8:55,21:00,23:40,2:40,5:35
Новини.
7:15 Книга-мандрiвка. Україна.
7:20 М/ф «Дерев`янi чоловiчки».
7:30 М/ф «Як козаки на весiллi
гуляли».
7:50 М/ф «Казка про жадiбнiсть».
8:05 Д/с «Суперчуття. Особливий
загiн».
9:00 Божественна Лiтургiя
Православної Церкви України.
11:00 Недiльна Лiтургiя Української
Греко-Католицької Церкви.
12:30 Недiльна Свята Меса РимськоКатолицької Церкви в Українi.
13:30,18:40 Д/с «Боротьба за
виживання».
14:00 Телепродаж.
14:35 Мiста та мiстечка.
15:00,1:30 Країна пiсень.
16:00,22:00 Х/ф «Мiсiс Клаус».
17:45 Д/с «Неймовiрне мiсто».
19:05 Д/с «Масштабнi iнженернi
помилки».
20:00 Д/с «Свiт дикої природи».
21:25 Д/с «Дикi тварини».

Канал «1+1»

6:00,7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:30,2:45 «Свiт навиворiт».
19:30,3:55 «ТСН-Тиждень».
21:00 Комедiя «Сам вдома».

23:05 Комедiя «Сам вдома 5».

Iнтер

6:10 Х/ф «Белль i Себастьян: Друзi
навiк».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00,11:00 «Iнше життя».
12:00 Х/ф «Дитина до Нового року».
14:00 Х/ф «Планета одинакiв». (16+).
16:50 Т/с «Детектив Ренуар».
19:00 Т/с «Вбивства за абеткою»
20:00 «Подробицi».
20:30 Т/с «Вбивства за абеткою», 3 с.
23:10 Х/ф «Перекладачi». (12+).

ICTV

5:25 Т/с «Копи на роботi». (12+).
6:55 Анти-зомбi.
7:50 Громадянська оборона.
8:50,13:00 Т/с «Розтин покаже». (16+).
12:45 Факти. День.
14:40 Х/ф «Ремпейдж». (16+).
16:40 Х/ф «Мег». (16+).
18:45 Факти тижня.
20:55 Х/ф «Пiслязавтра». (16+).
23:25 Х/ф «Точка обстрiлу». (16+).

Новий канал

5:45,8:05 Kids` Time.
5:50 М/ф «Ми - монстри».
8:10 Дiти проти зiрок.
10:00 Х/ф «Вiктор Франкенштейн».
12:00 Х/ф «Гарi Поттер i Орден
Фенiкса».
15:00 Х/ф «Гарi Поттер i Принцнапiвкровка».
18:00 Х/ф «Гарi Поттер i Дари смертi.
Частина 1». (16+).
21:00 Х/ф «Гарi Поттер i Дари смертi.
Частина 2». (16+).
23:40 Х/ф «Iнший свiт: Еволюцiя».
.

СТБ

4:35 Невiдома версiя. Королева
бензоколонки. (12+).
5:40 Х/ф «Ати-бати, йшли солдати...»
7:20 МастерШеф. (12+).
13:00 Хата на тата. (12+).
15:00 СуперМама.
19:00,2:00 Слiдство ведуть
екстрасенси. (16+).
20:00 Один за всiх. (16+).
21:10 Я соромлюсь свого тiла. (16+).
23:10 Таємницi ДНК. (16+).

Канал «Україна»

5:50 Сьогоднi.
6:50 Реальна мiстика.
8:40 Х/ф «Золото дурнiв». (16+).
10:55 Х/ф «Паперовi квiти». (12+).
13:00 Т/с «Ти тiльки вiр». (12+).
17:00 Т/с «Любов iз закритими
очима», 1 i 2 с. (12+).
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с «Любов iз закритими
очима». (12+).
23:00 Т/с «Штамп в паспортi», 1-3 с.

ТК «Київ»

8:00 Ранок.
10:00 Веселi старти.
10:35 Зiрковий смак.
11:15 Kyiv Tour.
11:30,14:25 Якiсне життя.
11:40,12:40 Смак дня.
11:45,16:50,18:50,21:20 Просто кияни.
11:50 Спiвай. Танцюй.
12:00 Лiкар знає.
12:30 Shopping. Марафон.
12:45,1:45 Київськi iсторiї.
13:00,15:00,17:00 Київ. NewsRoom.
13:20 3x4.
14:15 «Wellness-шоу».
14:35,0:05,1:55,4:40 Цивiлiзацiя
Incognita.
15:20 Х/ф «Груднева наречена».
17:20 Х/ф «Рiздвянi дзвiночки».
19:00,1:00 Київ. Тижневик.
19:50 Х/ф «Обручка до весни».
21:30 Спорт-Тижневик.
22:00 Х/ф «Мiй єдиний». (16+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

26 грудня 2020 року о 15:00 вiдбудеться погодження меж земельної дiлянки за
адресою: Київська область, с.м.т. Гостомель, вул. Степова, 4. Запрошуемо для погодження меж власника сумiжної земельної дiлянки гр. Борець О.М. та представникiв селищної ради. Контактний телефон +380955225966.
Втрачений військовий квиток серія та номер ТП 232266, виданий Ірпінським
міським військовим комісаріатом 14.09.2010 на ім’я Шалай Юрій Вікторович, вважати недійсним.
Втрачене свідоцтво про право власності на квартиру в м. Буча, вул. Енергетиків,
буд. 4, кв. 77 за № 140, видане виконавчим комітетом м. Буча 09.07.1996р. на ім’я
Валик Світлана Іванівна, вважати недійсним.
Втрачений Державний акт про право власності на землю серія III-КВ № 058224,
зареєстрований в Книзі записів за № 559 від 26 жовтня 1998р., земельна ділянка пл.
0,0688 га розташована на території Бучаснської сільської ради ОСТ « Берізка», виданий на ім’я Радзевановського Олександра Олександровича, вважати недійсним.
З повагою, Романенко Г.М. ( дію по довіреності від Радзевановського О.О. тел.
050-729-09-34)

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

22 грудня 2020 року об 11:00 годині відбудеться встановлення та погодження
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для виготовлення проекту землеустрою гр. Забарило Ірини Анатоліївни за адресою: Київська область, м. Буча,
вул. Яблунська, 29 (поруч з земельними ділянками з кадастровими номерами:
3210945300:01:115:0026; 3210945300:01:115:0083, 3210945300:01:115:0021. Просимо
власників та землекористувачів суміжних земельних ділянок та представника
міської ради з’явитись для погодження меж.
28 грудня 2020 року об 11:00 годині відбудеться погодження меж земельної
ділянки гр. Гайдая Олега Олександровича в натурі (на місцевості) за адресою:
Київська обл., м. Буча, СТ «Берізка», вул. Степова 32 (поруч з земельними ділянками з кадастровими номерами: 3210800000:01:136:0014; 3210945300:01:136:0165)
Просимо власників та землекористувачів суміжних земельних ділянок з»явитися
для погодження меж.

ВАЖЛИВО

Акциз з продажу пального – у
місцеві бюджети!
Парламент зберіг зарахування до бюджетів місцевого самоврядування
частини (13,44%) акцизного податку на пальне – саме такі зміни до Бюджетного кодексу №4100-д ухвалили народні депутати.
– Для Бучанської ОТГ – це понад 30
млн грн, які будуть доступними в наступному році для розвитку громади! –
повідомив секретар Бучанської міської
ради Тарас Шаправський.
Тарас Олександрович також висловив величезну подяку Асоціації міст
України, зокрема виконавчому директору Олександру Слобожану і керівникам підрозділів АМУ Андрію Клочку,

ЦИФРИ

Верховна Рада остаточно
ухвалила Держбюджет на
2021 рік
Свої голоси «за» віддали загалом
289 народних депутатів. Від президентської фракції «Слуга народу» — 225, «Батьківщина» — 12,
«За майбутнє» — 21, група «Довіра»
— 20. Ще 11 голосів віддали позафракційні депутати. «Проти»
проголосували 38 депутатів.

З

атверджений документ передбачає
доходи 1 трлн 92 млрд грн, видатки
— 1 трлн 347 млрд грн. Дефіцит бюджету наступного року становитиме 5,5%
ВВП.
Перед ухваленням документа міністр
фінансів Сергій Марченко розповів, що
Держбюджет на 2021 рік передбачає
зростання видатків на безпеку та оборону до 5,93% ВВП. Також передбачили
89 млрд на програму «Великого будівництва», 4,5 млрд — на розвиток залізниці, 2,4 млрд — на аеропорти.
«У Держбюджеті на 2021 рік також
передбачено зростання видатків на
охорону здоров’я, на закупівлю вакцин
від коронавірусу, на підвищення міні-

Олександру Аліксійчуку та народним
депутатам за реальну підтримку місцевого самоврядування!
Виконавчий
директор
АМУ
Олександр Слобожан від імені асоціації подякував народним обранцям за
врахування інтересів територіальних
громад! І окрему подяку висловив народним депутатам Галині Васильченко
та Вячеславу Рубльову.

мальної заробітної плати, на індексацію пенсій і доплат пенсіонерам віком
75+», — розповів міністр.
Документ він укотре назвав «бюджетом можливостей та розвитку».
Кому більш пощастило
Найбільше грошей серед міністерств
виділять на Мінсоцполітики – 312,4
млрд грн. З них дотація Пенсійному
фонду — 195,3 млрд грн.
У трійку відомств із найбільшими
бюджетами входить також МОЗ (162,7
млрд грн). На проведення вакцинації
від коронавірусу передбачили 2,6 млрд
грн. У Мінфіні переконують, що зарплати медиків підвищать на 30%.
Бюджет Міноборони становить 117,6
млрд грн, а Міністерства внутрішніх
справ — 98,3 млрд грн.
Передбачили також 587 млн грн на
Бюро економічної безпеки, яке має замінити податкову міліцію.
Надходження від приватизації очікують на рівні 12 млрд грн.
Мінімальна заробітна плата з 1 січня
2021 року становитиме 6000 гривень,
з 1 грудня 2021 року — 6500 гривень.
Прожитковий мінімум із 1 липня зросте з нинішніх 2189 грн до 2294 грн, а з
1 грудня — до 2393 грн.
Середню зарплату очікують на рівні
13632 грн на місяць, а безробіття —
9,2%.

Свято наближається

Ялинкові базари

Напередодні новорічно-різдвяних
свят хвойну красуню можна буде придбати в різних мікрорайонах міста.
к і в попередні роки, новорічну
атрибутику продаватимуть у визначених місцях, затверджених на засіданні виконкому міської ради.
Придбати новорічну красуню зможете за адресами:
−− вул. Нове Шосе, поруч з магазином
«Квіти»,
−− вул. Горького, 1, поряд з церквою,
−− вул. Героїв Майдану, 12, парковка
ТОВ «Екомаркет».
Новорічні ялинки в зазначених місцях
можна буде купити до 31 грудня включно.

Я

Торгівлю вестимуть згідно з усіма
рекомендованими протиепідемічними заходами: дотриманням соціальної
дистанції, відвідувачі і продавці мають
бути в масках.
Екологи радять купували деревця в горщиках, аби навесні висадити їх у дворі.
Лісники запевняють, що реалізовуватимуть дерева, що вирощували спеціально для продажу на свято з чипами.

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД
Гостомельська селищна рада оголошує конкурс
на заміщення вакантних посад:
Заступника начальника відділу освіти
Вимоги до кандидата:
• повна вища освіта вiдповiдного професiйного спрямування;
• відповідні навички за фахом та досконале знання чинного законодавства в даному напрямку діяльності;
• вільне володіння державною мовою;
• досконале володіння комп’ютером;
• стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.
Головного спеціаліста відділу освіти
Вимоги до кандидатів:
• вища освіта вiдповiдного професiйного спрямування;
• відповідні навички за фахом та досконале знання чинного законодавства в даному напрямку діяльності;
• вільне володіння державною мовою;
• досконале володіння комп’ютером;
• досвід роботи за фахом не менше 2 років.
Начальник Відділу бухгалтерського обліку та звітності та начальника Бюджетного відділу Управління фінансів
Вимоги до кандидатів:
• повна вища освіта вiдповiдного професiйного спрямування;
• відповідні навички за фахом та досконале знання чинного законодавства в даному напрямку діяльності;
• вільне володіння державною мовою;
• досконале володіння комп’ютером;
• стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.
Головного спеціаліста Відділу бухгалтерського обліку
та звітності і головного спеціаліста Бюджетного відділу
Управління фінансів
Вимоги до кандидатів:
вища освіта вiдповiдного професiйного спрямування;
відповідні навички за фахом та досконале знання чинного законодавства в даному
напрямку діяльності;
• вільне володіння державною мовою;
досконале володіння комп’ютером;
стаж роботи за фахом не менше 2 років.
За довідками звертатись в Гостомельську селищну раду, селище Гостомель,
вул. Свято - Покровська, 220 або за телефоном (04597) 32-007

ГРОШІ

Державна допомога у зв’язку з
«карантинними канікулами»
Від 14 грудня на порталі «Дія» запрацювала послуга – подання заяви на
отримання матеріальної допомоги ФОПам та найманим працівникам.
Зареєструйтеся чи авторизуйтеся,
кщо ваш основний вид діяльності
підпадає під обмеження відповід- якщо вже зареєстровані, у кабінеті гроно до постанови Кабінету Міністрів мадянина на diia.gov.ua за допомогою
України «Про встановлення каран- електронного підпису або BankID.
У розділі «Послуги»
оберіть
тину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою Одноразова матеріальна допомога
запобігання поширенню на території ФОП та найманим працівникам.
Дія автоматично перевірить ваші
України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом дані в Реєстрі застрахованих осіб
SARS-CoV-2», ви можете оформити за- Пенсійного Фонду України на відповідяву на отримання одноразової матері- ність умовам отримання допомоги.
Підтвердіть своє поточне місце роальної допомоги до 31 грудня включно.
Отримати допомогу від держави мо- боти.
Введіть номер свого гривневого ражуть:
1. Наймані працівники юридичних хунку у форматі IBAN. Отримати кошосіб або ФОПів, якщо:
ти можна лише на особистий рахунок.
−− основний КВЕД належить до тих, Дізнайтеся IBAN свого рахунку тут.
стосовно яких вжито карантинні заПеревірте та надішліть заповнену заходи;
яву.
−− організація, у якій ви працюєте, нараОчікуйте повідомлення про нарахухувала ЄСВ за ІІІ квартал 2020 року;
вання виплати.
−− середня заробітна плата найманого
Результат: допомога надійде на вкапрацівника не перевищує 30 тис. грн заний рахунок до 31 грудня 2020 року.
на місяць за ІІІ квартал;
−− найманий працівник не працює за Як оформити заяву в
сумісництвом в організації.
застосунку?
Авторизуйтесь у застосунку за до2. ФОПи, якщо:
помогою Приват24, Monobank, або
−− станом на 31.10.2020 основний КВЕД BankID НБУ.
віднесено до тих, стосовно яких вжиУ розділі «Послуги» натисніть
«Отримати допомогу».
то карантинні заходи;
Дія автоматично перевірить ваші
−− займається діяльністю понад 3 місядані в Реєстрі застрахованих осіб
ці;
−− сплатив ЄСВ не менше, ніж за три мі- Пенсійного фонду України на відповідсяці у 2020 році;
ність умовам отримання допомоги.
−− якщо не є одночасно найманим праВведіть номер свого гривневого рацівником.
хунку у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок.
Дізнайтеся IBAN свого рахунку тут.
Як оформити заяву на порталі
Очікуйте сповіщення про опрацю«Дія»?
Вам знадобиться кваліфікований вання заяви.
електронний підпис для авторизації у
Результат: допомога надійде на вкапорталі.
заний рахунок до 31 грудня 2020 року.

Я
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5:15 Т/с «Коли ми вдома».
5:45 Т/с «Комiсар Рекс».
11:00 Звана вечеря. (12+).
13:25,14:50 Т/с «Слiд». (16+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:10 СуперМама.
19:10 Про що мовчать жiнки. (16+).
20:15,22:50 Т/с «Привiт, тату!» (12+).
23:05 Т/с «У рiчки два береги». (16+).
1:05 Слiдство ведуть екстрасенси.
(16+).

16:30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
17:25 VoxCheck.
17:30,4:50 Перша шпальта.
18:55 Д/с «Боротьба за виживання».
19:30 Д/с «Суперчуття».
20:30 Нiчна Рiздвяна Меса пiд
проводом Святiшого Отця Франциска
в Базилiцi Святого Петра.
22:30,4:25 Схеми. Корупцiя в деталях.
23:30 Д/ф «Блаженнiший». (12+).

21–27 грудня 2020 року
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Суспільство

Минають роки, а в пам’яті цих людей
вічно живе спогад про гарячий 1986й, коли там, поряд із реактором,
вони ризикували життями, рятуючи
людство.

У

Бучанській міській раді учасникам
ліквідації наслідків аварії із населених пунктів громади заступник міського голови Сергій Шепетько вручив сім
пам’ятних медалей «Ліквідатор наслідків
ядерної катастрофи», а вдові загиблого

– Аллі Бобенко – пам’ятний нагрудний
знак «Чорнобильська пошана».

Дякуємо героям, що
врятували людство!
З нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС відбулося
покладання квітів до пам’ятного знаку, що постійно нагадує про
трагедію, яку посіяв мирний атом у
країні і світі.

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

Ворзель

В

ід імені Бучанського міського голови Анатолія Федорука слова
вдячності за подвиг у мирний час передав ліквідаторам заступник Сергій
Шепетько.

Ц

ей мужній чоловік народився в 1953
році у Ворзелі, де закінчив школу та
пішов служити в армію на благо рідної
країни. Після служби молодий парубок
шукав свій шлях та деякий час працював на ливарному заводі. Та сталося так,
що саме випадок допоміг тоді молодому
Анатолію знайти власне призначення у
житті. Якось у сусідів загорівся сарай,
і парубок кинувся допомагати пожежникам приборкувати полум’я. З тих пір
більше 15 років рятував Анатолій Савату
людське життя та майно від норовливого
й непередбачуваного вогню – працював
у пожежній охороні Ворзеля, закінчивши Вінницьку пожежно-технічну школу.
Анатолій Костянтинович запросив БН
відвідати виставку у Центрі культури
«Уваровський дім» у Ворзелі та люб’язно
погодився поділитися із нами власною історією, що пов’язана з ліквідацією наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році.
– Ми вже 12 років поспіль виставляємо експозицію у Ворзелі про Чорнобиль,
де можна ознайомитися з експонатами тих часів: документами, книгами,
пам’ятними нагородами, орденами та
світлинами, що пов’язані з Ворзельськими
ліквідаторами Чорнобильської аварії,–
розповідає пан Анатолій. – Двічі на рік 26
квітня та 14 грудня ми присвячуємо виставку пам’яті, героїзму і самопожертві
ліквідаторів та віддаємо шану тим, кого
вже немає на цьому світі.
Надважливу місію виконував тоді й
сам Анатолій Костянтинович, перебуваючи у Чорнобилі. Як заступник начальника тилу з технічної служби він мав забезпечити Донецьких, Луганських (тоді
Ворошиловградських),
Полтавських,
Прибалтійських та багато інших загонів, що знаходилися на території

Заступник голови Київської облдержадміністрації Олег Торкунов наголосив на важливості дбати про здоров’я
тих, хто у 1986-му ризикував життям,
рятуючи світ від радіації.
Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять загиблих і померлих ліквідаторів Чорнобильської катастрофи.
Поклали квіти до пам’ятника і подумки подякували. Минають роки, але незмінною залишається повага до людей,
чий подвиг неможливо переоцінити.
Їхній героїзм, патріотизм і професійна
майстерність, перевірені часом.

Член ГО «Чорнобилець-86» Анатолій
Савату представив виставку до Дня
вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС у Центрі культури «Уваровський дім» у Ворзелі, яка відображає
хронологію буремних подій, демонструє ті часи у світлинах.
а виставці представлено фотокартки 1986 – 1987 років, пам’ятні нагороди, ордена та відзнаки.

«Руслан» доставив супутник
для компанії Ілона Маска

Анатолій Савату – життєвий шлях
вогню та полум’я
Сьогодні хочемо ближче познайомити читачів із дуже сміливою людиною, гарним сім’янином, коханим
чоловіком та люблячим батьком,
справжнім патріотом рідної Батьківщини – представником громадської організації «Чорнобилець-86»
Анатолієм Савату.

Чорнобильської АЕС технікою, продуктами та іншими важливими на той час
засобами. Бо тоді саме Київська область
прийняла на себе той великий тягар з
відповідного забезпечення. Коли сталася трагедія на Чорнобильській АЕС пану
Анатолію було 32 роки, він вже був одружений та мав двох чудових донечок.
– Як тільки вибухнув атомний реактор четвертого енергоблока, мені одразу
зателефонувала диспетчер додому – так
я дізнався про цю страшну трагедію,–
згадує Анатолій Савату. – Управління
пожежної охорони відрядило мене спочатку на місяць до Чорнобиля. Через деякий час довелося поїхати туди знову ще
на шість діб. Мені тоді не було страшно
працювати в Чорнобилі. Для мене, як для
пожежника, це була буденна робота, хоча
й було надзвичайно важко, бо працювали
ми не по 8 годин на добу, а по 20.
Пан Анатолій згадує, що їх постійно
в обов’язковому порядку перевіряли на
кількість отриманої радіаційної дози.
– Ми носили спеціальні накопичувачі
з дозконтролем, які потім здавали в ла-

Кожен рік з нетерпінням чекають слухняні діти Святого Миколая, сподіваючись на солодощі від чарівного дідуся. А неслухняні побоюються різочки справедливого діда, адже він
все бачить, все чує і про кожного все знає. БН пропонує дізнатися і про самого захисника всіх дітей та дорослих Святого Миколая, тож ми
зібрали цікаві факти про його життя.
святитель допоміг батьку трьох дочок,
Таємничий доброчинець
Маленький Миколай народився в мі- який не мав коштів на посаг і весілля –
сті Патарі у побожних батьків христи- тишком-нишком поклав під двері мішок
ян. Хлопчик ріс розумним та кмітливим з грошима, чим і врятував всю родину
й отримав гарну освіту. Та горе ходить від сорому та біди. Хоча сам жив дуже
поряд із щастям – передчасна смерть скромно – носив простий одяг та їв раз
мами і тата зробила Миколу сиротою. на день.
Багатство, яке він успадкував від своїх Повелитель стихій і чарівник
батьків, Святий роздав бідним людям.
Миколая прославляють і на морі. Люди
Та особливість помочі Миколая була в вірять, що коли покликати Святого у
тому, що він не чекав, щоб у нього про- грозу чи шторм, то він обов’язково присили допомоги, а сам шукав тих, хто її йде на допомогу. Бо й сам був мореплавпотребував. І люди навіть не підозрюва- цем і добре ладить із водними стихіями
ли, хто цей таємничий доброчинець. З та морськими глибинами. Славиться дотих пір Миколая вважають захисником брий дідусь й іншими дивами. Зокрема
бідних, скривджених, несправедливо за- любить являтися у снах. З Божою помічсуджених та оберегом шлюбу. Бо якось чю наповнив одному торговцеві Мири

Наша гордість

Н

бораторію, де фахівці виявляли, скільки
рентген отримав кожен учасник операції. Натомість отримували нові, й таким чином інформація накопичувалася
щодо кожного ліквідатора, – пояснює
Анатолій Костянтинович. – Змінювали
спецодяг через кожні три дні. Змушував
дотримуватися правил безпеки, хоча
це не завжди вдавалося, високий радіаційний фон від брудних машин, якими я
займався. Цей транспорт безпосередньо
брав участь у ліквідації наслідків аварії
на ЧАЕС: автомобілі пожежників, міліції
та служби безпеки України (тоді КГБ).
Машини з дуже високим рівнем радіоактивності зберігалися спочатку на май-

ГЕРОЇ СЕРЕД НАС
данчику відстою – огороджена територія на полі. Згодом викопували глибокі
котловани метрів 30-40 вглибину, де й
хоронили небезпечні транспортні засоби.
Наслідки від роботи на Прип’яті пан
Анатолій відчув пізніше. Зокрема, через
місяць після повернення з Чорнобиля у
нього випало волосся.
– Відчуття не з приємних, коли вранці
встаєш з ліжка, дивишся, а на подушці
залишилося твоє волосся. Тоді починаєш
замислюватися про серйозність ситуації, адже раніше цього не усвідомлював,
– зізнається Анатолій Савату. – Тож хочу
побажати здоров’я всім – це найголовніше. Бо багато кого з ліквідаторів уже
немає серед живих. У спілці в обов’язковому порядку ведуть списки ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Багато
хлопців загинуло в молодому віці. У
Ворзелі з часу організації спілки ліквідаторів було 72 людини, а зараз залишилося
лише 40 чоловік.
В Анатолія Костянтиновича була ще й
третя поїздка в Чорнобиль – самовільна.
Його товариш і кум теж був учасником
операції з ліквідації аварії, адже працював у шахті на Донбасі, а в той час уміння
та працю шахтарів використовували для
підкопу під реактор.
Дякуємо Анатолію Савату та всім
учасникам ліквідації цієї страшної аварії за їхню сміливість та самопожертву!
Найперше, що хочемо побажати – це,
звісно ж, здоров’я, щастя та радості.
Бо радіти пану Анатолію є чому, чудові онуки – маленькі пташенята, заради
яких і ризикував тоді власним життям
Анатолій Костянтинович.
Підготувала Тетяна Домарєва

святили на єпископа, бо це праведна людина, що горить любов’ю до Бога і ближнього. Ним виявився Миколай, який не
думав про таку високу честь, однак не міг
перечити Божій волі і згодився. Щороку
1 вересня Святий скликав духовенство
та розмовляв з ними про потреби людей і навчав, як допомагати бідним.

зі Святим
Миколаєм

Пам’ять у світлинах

Ліквідатори з населених пунктів
Бучанської ОТГ, які брали участь у тих
страшних подіях 1986 року, відвідали
виставку. Низький уклін пам’яті тих,
хто не дожив до цього дня.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Відомий кожному українцю літак
підприємства «Антонов» AН-124
доправив супутник на базу NASA
для Space X.
ля спеціального вантажу французька компанія Airbus розробила
спецконтейнер, який розмістили на
борту АН-124.
В інформації пресслужби Авіаліній
Антонова зазначається, що за всю історію перевезень авіакомпанії – це
найбільший супутник, загальна вага
вантажу становила 55 тонн:
«Ми благополучно і вчасно доставили найбільший супутник, який
нам доводилося транспортувати!», –
йдеться в повідомленні.

Д

Цікаві факти
Завантаження і розвантаження контейнеру із супутником відбувалося
впродовж п’яти годин.
Вантаж вилетів з аеропорту Blagnac
(Тулуза, Франція) і прибув до аеропорту KTTS Nasa Shuttle Landing
Facility (Тітусвілл, США), який до 2011
року НАСА використовувало для відправки шатлів у космос.

(Мала Азія) корабель харчами і повідомив уві сні, щоб той нагодував страждальців у страшний голодомор. А ще
якось Святий Миколай з’явився уві сні
Римському імператору Константину І
Великому та наказав йому відпустити на
волю трьох старшин, які несправедливо
були засуджені на смерть.

Вірний служитель Бога
Кажуть Микола був єпископом у місті Мирі, в давній Лікійській провінції.
Архієпископ побачив Бога уві сні і той
забажав, щоб чоловіка, який перший
прийде вранці до церкви на молитву, ви-

Улюбленець диких тварин
Відомі різні історії, які свідчать, що Микола допомагав не
тільки людям, а й тваринам.
Говорять, що Святий вважав
своїм обов’язком оберігати диких тварин – підгодовувати їх у
люту зиму, будувати лісові схованки від морозу і заметілі та допомагати в біді. Кажуть, коли Миколай
прогулювався лісом, то звірятка йшли за
ним юрбою, супроводжуючи та дякуючи
за його добро та ласку. Коли ж Святому
Миколаю необхідна допомога, то тваринки з радістю беруться до справ, щоб
хоч якось бути корисними та допомогти
чарівному дідусю.
Вічна святість
Люди переказують: мощі Святого, що
спочивають у кафедральному храмі італійського міста Бар, дотепер мають цілющу силу й донині творять дива. Хто з
чистим серцем звертається до Миколая,
може сподіватися на сприяння та удачу в
земних діяннях, що стосуються кохання,
шлюбу, віри та інших душевних справ.
Підготувала
Тетяна Домарєва
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14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Свято наближається

Готуємося до зустрічі Нового року:
вибираємо подарунки
Надворі грудень, а це означає, що до кінця 2020 року залишилося менше
місяця, а до початку зимових свят – лише тиждень. Щоб спокійно готуватися до зустрічі Нового року, а не метушитися й не засмучуватись через
неприємні несподіванки, варто завчасно визначитися з багатьма речами:
що подарувати, де святкувати, що вдягти та ще з безліччю питань, які неначе висять у повітрі на початку зими.
сь саме з підготовки подарунків
Коханій
розпочинається серія цікавих і коПрикраси – найкращий подарунок
дружині/дівчині, але бажано, щоб мерисних матеріалів, які для вас підготували журналісти «Бучанських новин».
тал і камінь у виробах були благородні.
До слова, символом Нового 2021 року
Не варто дарувати біжутерію. Краще
стане Білий Металевий Бик. Згідно з
вибрати срібло і камінь, який підходить
китайськими віруваннями, цей рік буде
жінці за гороскопом. Це буде максиплідним і принесе людям багато кар›єрмально бюджетний варіант.
Також гарний подарунок коханій:
них можливостей.
білизна, галантерея, милі дрібнички.
За твердженням астрологів, цей
Наприклад, парасолька, що захистить
знак уособлює спокій, працьовитість,
від дощу, чи рукавички, які зігріють
стійкість, рішучість і залізну волю.
в холодну пору. Це зовсім не поганий
Відповідно, з нагоди новорічних свят
вибір, який наповнить серце радістю.
2021-го добре дарувати щось корисГоловне, цей подарунок повинен нагане і практичне. Виняток – традиційна
сувенірна продукція із зображендати вашій половинці – вона для вас
найголовніша в житті.
ням символу року, такі як магніти чи
календарі, що дуже гарно підходить
для подарунків колегам на роботі. Ще
Мамі й батькові
буде доречним привітати співробітПодарунки батькам теж мають бути
практичними. Це може бути щось з наників подарунковим набором чаїв,
канцелярією,прикрасами на ялинку,
дійної техніки – від кавоварки до холошоколадними цукерками або гарною
дильника, якщо це підійде для вашого
пляшкою вина.
бюджету. Піжами, парасольки, гаманці, обкладинки на смартфон можуть
Чоловікові
Запонки, шкіряний ремінь чи рукавички, стильний шарф – все це
буде актуально виглядати в гардеробі
коханого. Тематичні подарунки теж завжди доречні:
книжки, колекційні авіаабо автомоделі, ножі, келихи, зручне рибальське
крісло.
Астрологи
попереджають, що Бик
погано ставиться до
різких запахів, тому
в Новорічну ніч 2021
не варто дарувати
духи/одеколон та навіть
мило.

О

подарувати справжні емоції батькам,
крім цього допоможуть зекономити, а
близькі ще довгий час користуватимуться вашими дарами за призначенням і
згадуватимуть вашу турботу.
Дуже гарним подарунком для батьків чи бабусь з дідусями може стати
зволожувач повітря. У період пандемії, особливо взимку, коли в приміщеннях стає сухо, цей прилад унормує
вологість повітря і допоможе рідним
почуватися краще.

Дітям
Батьки прагнуть подарувати своїм
маленьким чадам казку. Ідеальний варіант – знати, про що мріє дитина. У
досвідчених батьків чимало способів
отримати необхідну інформацію. Як
варіант, можна разом написати листа
Дідові Морозу чи Святому Миколаю.
Крім дорогих ґаджетів, в топі бажань
сучасних дітей частіше значаться: велосипеди, самокати, ролики, ручки для
3D моделювання, конструктори ЛЕГО,
ляльки, м’які іграшки і багато іншого.
Зверніть увагу на різноманітні настільні ігри, багато з яких будуть не тільки цікавими, але й корисними дитині.
Підліткам гарним подарунком будуть
аксесуари до телефону: чохли, бездротові навушники, магнітні підставки
для смартфонів, портативні колонки.
Друзям
Якщо ви йдете в гості й не бажаєте
дарувати лише пляшку вина, можна доповнити її спеціальними келихами для
глінтвейну, а також прянощами, спеціями і запашним медом, щоб разом приготувати цей святковий новорічний напій.
Ще варто звернути увагу на недорогі, але
оригінальні подарунки: веселі кімнатні капці зі звірятами, креативні аксесуари для авто, яскраві
термокружки, плед з рукавами
чи футболки, стиль яких можна
розробити самостійно.
Взагалі, найкращою порадою
буде така: дарувати потрібно
те, що викликає тепло і нагадує ту особливу людину, яку
хочете порадувати.
Обирайте серцем: тільки так
ви подаруєте щастя.
Підготувала Ірина Паясь
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◆◆ Ворзель

Вознюк Ганну Адамівну,

начальницю земельного відділу БМР

Докай Олену Андріївну,
начальницю відділу житлово-комунального
господарства БМР

Креативно і з любов’ю –
прикраси власноруч

У читальній залі Ворзельської бібліотеки ім. Д.
Бедзика триває підготовка до новорічних свят.
а майстер-класах із декору маленькі відвідувачі
вчилися власноруч виготовляти святкові ялинки
та підсвічники.

Н

Білоконя Івана Івановича,
водія господарського сектору БМР

Забарила Ярослава Сидоровича,
Почесного громадянина м. Буча

Вийшло креативно в кожного!

Свято наближається

ОРЕНДА

Новорічна казка Бучі

Н

а Київській площі – яскраво вбрані у золоті гірлянди
молоді дерева, а подалі виблискують синіми та зеленими ліхтариками велетні красені природи. Якщо ви ще не
бачили цей новорічний витвір комунальників, одягайтеся і
поспішайте на прогулянку.
Посеред площі уже сяє вогниками новорічна ялинка. А
поруч над ковзанкою звучить веселий сміх фігуристів-початківців. Трохи подалі – на кольоровій каруселі кружляють радісні малюки.
Цю неймовірну красу треба бачити. Навіть прохолодний вітер не зіпсує вам яскравих вражень і гарного настрою. А працівники комунальних служб продовжують прикрашати місто.
Тож до свята неймовірна краса вражатиме ще більш. Для всіх,
хто ще не ознайомився із цінами на атракціони, публікуємо:
Головний редактор: Ірина ЛЕВЧЕНКО
Адреса редакції: 08292, Буча,
вул. Києво-Мироцька, 104-б,
тел.: (04597) 48-305; (098) 468 14 96.

комерційного приміщення в регіоні:
• торгівельні заклади;
• багатоквартирні житлові комплекси,
• ринки,
• тощо.
– льодова ковзанка – 150 грн
– помічний фігуриста – 100 грн
– автодром – 100 грн
– дитяча карусель – 100 грн.
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