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Важливо

Виставка

На часі

Здоров’я

Умови вступу до
вишів на 2020 рік:
що змінилося

Ікона і рушник –
це і є дивосвіт України

Закодоване
телебачення:
за що будуть платити
українці?
Стор. 10

Безпечно купаємося
на Водохреще

Стор. 4

Стор. 7

Стор. 11

ПЛАНИ

Основні соціальні
та економічні зміни 2020 року

З 1 січня та протягом року на українців чекають багато соціальних та економічних змін. Зокрема, зростання мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, щодо монетизації субсидій.

Н

априкінці минулого року Президент Володимир
Зеленський анонсував нову програму підвищення
виплат для пенсіонерів залежно від їхнього віку, що вже
втілиться в життя цього року.
Також почав діяти фіксований оптовий тариф на газ
для населення, введені зміни до Конституції, які передбачають скасування недоторканності народних депута-

Буча підвищує якість
надання послуг
соціально-гуманітарної
сфери

Заступник міського голови Бучанської міської
ради із соціально-гуманітарних питань Сергій
Шепетько анонсував завдання на 2020 рік щодо
соціально-гуманітарної сфери.
Закінчення на стор. 2

передплатний індекс

08034

тів Верховної Ради, запланована масштабна кампанія
з приватизації підприємств та запрацює програма підтримки малого підприємництва «Повертайся і залишайся». Цього року на електрокарах почнуть з’являтися
«зелені» номери та стартує наступний етап медичної реформи.
Закінчення на стор. 2

24 грн 13 коп

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані

Літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран – Київ
авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» розбився в Ірані вранці 8 січня.

Увага!

Нові
рахунки

Стор. 10

Все, що Вас стосується, –
у "Бучанських новинах"!
передплата на місяць

Трагедія

передплата на 3 місяці

69 грн 79 коп

передплата на 6 місяців

113 грн 18 коп

передплата на рік 261 грн 66 коп

К

атастрофа сталася близько 4:30 за київським часом. Боїнг впав через шість хвилин після того, як
піднявся у повітря. Коли зв’язок з літаком зник, він
перебував на висоті 2400 метрів і встиг набрати швидкість близько 500 кілометрів на годину.
У літаку було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі
176 осіб загинули. Серед них – 13 дітей, багато молоді,
студентів.
Серед загиблих були громадяни України, 11 людей
(2 пасажири й 9 членів екіпажу) та таких країн, як
Ірану – 82; з Канади – 63; зі Швеції – 10; з Афганістану
– 4; з ФРН – 3, з Великої Британії – 3.

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

Закінчення на стор. 2

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

№ 2 від 16 січня 2020 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

2

ПЛАНИ

Основні соціальні та економічні зміни 2020 року

Закінчення.
за 1000 м3 (без урахування ПДВ, тран- ше 6 мрд грн. Плюс мала приватизація
Початок на стор. 1
спортних витрат і націнки газзбутів). – також 6 млрд грн. Від оренди плануємо
Така ціна була визначена на підставі ко- отримати 3-4 мільярди гривень. Будемо
Зростання «мінімалки» та
прожиткового мінімуму
тирувань найбільшої європейської газо- дуже старатися, щоб все вийшло», –
З 1 січня розмір мінімальної заробіт- вої біржі. Це на 12% дешевше, ніж у січні повідомив голова Фонду держмайна
ної плати становить 4723 гривні, а про- 2019-го. За даними Нафтогазу, нова ціна Дмитро Сенніченко.
Усі кошти від приватизації надійдуть
на газ для населення є рекордно низькою
житкового мінімуму – 2027 гривень.
Нагадуємо, що з 1 січня набуває чин- за останні два роки. Як пояснив міністр до державного бюджету.
ності новий кошторис країни, який де- енергетики Олексій Оржель, після врахупутати ухвалили ще 14 листопада.
вання витрат на постачання та розподіл «Зелені» номери
Відповідно до закону, з нового року кінцева вартість газу для населення буде
1 січня набули чинності зміни до деяпрожитковий мінімум збільшиться на близько 8 грн/м3. Фіксований тариф є ких законодавчих актів щодо створення
162 гривні та становитиме 2 027 гривень страхуванням українців від коливання доступу до інфраструктури зарядних
(загальний показник). Бюджет також цін на газ узимку.
станцій для електромобілів. Тепер до
передбачає «зростання мінімуелектрокарів застосовуватимуть
інші технічні умови щодо номерму» — з 2 027 грн у січні 2020Довідково для жителів Бучі
го до 2 189 грн на кінець року:
них
знаків. Для ідентифікації ТЗ
Проводиться коригування, згідно з яким жителі
з 1 січня – 2102 грн;
Бучанської громади отримають знижені суми в пла- без двигуна внутрішнього згоз 1 липня – 2197 грн;
тіжках уже в січні. Так, на період з 1 січня 2020 року ряння його обладнають номераз 1 грудня – 2270 грн.
до 30 червня 2020 року включно для АТ «Київоблгаз» ми із зеленим шрифтом.
У той же час, 11 грудня встановлено тариф у розмірі 0,78 грн. за 1 м куб. на міКрім того, у 2020 році місця для
Кабмін ухвалив законопро- сяць (без урахування ПДВ). Таким чином, нарахування паркування електромобілів обєкт, який скасовує прив’язку за тепло за грудень місяць зменшиться на 19-20%.
ладнають спеціальними знаками.
показника прожиткового міБільш детальнішу інформацію можна отри- Якщо на такому місці буде залинімуму до зарплат, штрафів та мати в розрахунковому центрі підприємства шено паливний або бензиновий
інших виплат.
«Теплокомунсервіс» та у відділі ЖГК Бучанської місь- автомобіль, то порушник буде
Бюджет-2020 також перед- кої ради.
змушений заплатити штраф в оббачає збільшення мінімальної
сязі 340-510 грн.
зарплати до 4 723 грн. Цей показник зросте на 550 грн, або на 13%. За Скасування депутатської
Кредити
3 роки — з 2017-го по 2019-й рік — міні- недоторканності
для мікробізнесу
мальна заробітна плата збільшилася на
У січні набули чинності зміни до
З 1 лютого 2020 року запрацює про2 573 грн.
Конституції, які передбачають скасу- грама підтримки малого підприємнивання недоторканності народних депу- цтва «Повертайся і залишайся», що
передбачає доступне кредитування під
Монетизація субсидій
татів Верховної Ради.
Відповідно до змін, рішення про слід- 5%, 7% або 9% річних. Кредити видаЗ 1 січня 2020 року пільгові категорії
українців зможуть перейти на готівкову чі дії проти депутатів: прослуховування, ватимуть до 1,5 млн грн строком на 5
форму грошової допомоги для оплати стеження, обшуки, вручення підозри років.
житлово-комунальних послуг впро- чи затримання – ухвалюватиме лише
За словами глави держави, програму
Генпрокурор або головний прокурор насамперед створено для тих, хто хоче
довж всього опалювального періоду.
Раніше дозволялося подати заяву на САП. Відтепер не потрібно брати дозвіл повернутися в Україну з-за кордону.
Позика буде доступна як під започатперехід на готівкову форму виплати у Верховної Ради.
субсидії тільки до 15 жовтня, що було
кування нової справи, так і під бізнес,
незручним для споживачів.
що вже працює. Щоб претендувати на
Приватизація збиткових
підтримку держави, потрібно буде надапідприємств
Зростання пенсій
У 2020-му році запланована масштаб- ти бізнес-план і кредитну історію.
Мінімальна пенсія наразі становить на кампанія з приватизації. Зокрема,
1638 грн, а з липня зросте до 1712 грн. цього року завершиться привати- Медичні гарантії
Також 1 березня відбудеться автоматич- зація п’яти великих підприємств – для всіх
не перерахування пенсій. До них дода- «Чайки», «Технобуду», «Центр-сервісу»,
З 1 квітня стартує наступний етап медуть 50% від зростання фонду зарплат і «Українських інформаційних і телеко- дичної реформи. Програма медичних
ще 50% – від рівня інфляції.
мунікаційних мереж», а також готелю гарантій для населення працюватиме
Наприкінці минулого року Президент «Дніпро». Держкомпанії продадуть через для всіх видів допомоги: первинної,
Володимир Зеленський анонсував нову електронну систему «ProZorro.Продажі». спеціалізованої, високоспеціалізованої,
програму підвищення виплат для пенсіКрім того, цього року будуть привати- екстреної, паліативної, медичної реабіонерів залежно від їхнього віку. За сло- зовані щонайменше 300 малих і середніх літації та реімбурсації ліків.
Тож медична реформа, що стартувала
вами глави держави, українських пенсі- підприємств. Їх також можна буде прионерів поділять на групи за віком, і для дбати на електронних аукціонах через три роки тому, нарешті ввійшла у фікожної з груп будуть передбачені різні «ProZorro.Продажі».
нальний етап впровадження.
підвищення. Наразі влада готова підви«На наступний рік у мене є КРІ прода«Тепер нові правила фінансування
щити пенсії громадянам, яким 80 років і ти великі держкомпанії на суму не мен- почнуть працювати для спеціалізовабільше. На це з держбюджету нададуть
ної медичної допомоги, так званої втоКРІ – Key Performance Indicators,
13 млрд. грн. Виплати зростуть на суму
ринної ланки. Для цього медичні заклади
(укр. Ключові показники ефективвід 400 до 1100 грн.
вторинного рівня повинні укласти догоності) – фінансова та нефінансова
вори з Національною службою здоров’я
система оцінки, яка допомагає оргаУкраїни», – пояснив Прем’єр-міністр
Фіксована ціна на газ
нізації визначити досягнення стратеОлексій Гончарук.
З 1 січня почав діяти фіксований оптогічних цілей.
вий тариф на газ для населення – 5500 грн

Трагедія

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані
Звкінчення.
Початок на стор. 1

Д

о Ірану вилетів український літак
із фахівцями для розслідування
авіакатастрофи, а також ідентифікації
та повернення тіл загиблих українців.
Нещодавно Іран офіційно визнав, що
збив український літак авіакомпанії
МАУ поблизу Тегерана.
Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що потрібно «ідентифікувати
причини та витоки цієї трагедії та піддати (кримінальному) переслідуванню
тих людей, хто здійснив цю непростиму помилку».
Згодом
Президент
України
Володимир Зеленський повідомив, що
в телефонній розмові Президент Ірану
Хасан Рухані приніс свої вибачення та
висловив готовність до повного й відкритого розслідування, притягнення

винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій.
Наразі глава України разом з іншими
лідерами країн, громадяни яких загинули в трагічній авіакатастрофі, плану-

ють провести зустріч щодо планування
безпеки подальших рейсів українських
та міжнародних авіаліній.
Підготували
Тетяна Домарєва та Ірина Паясь

Буча підвищує якість
надання послуг соціальногуманітарної сфери

Закінчення. Початок на стор. 1
планах реалізувати безліч проєктів спрямованих на підвищення
якості надання послуг в освітній, медичній, соціальній сферах, належної
організації дозвілля та відпочинку, а
також продовження процесів будівництва сучасної інфраструктури для
жителів Бучанської міської об’єднаної територіальної громади.
Тому пропонуємо до вашої уваги
ТОП-10 планових завдань діяльності
виконавчих органів у соціально-гуманітарній сфері на поточний рік:
−− відкриття нової Публічної бібліотеки по вул. Енергетиків у м. Буча;
−− завершення будівництва нової
школи по вул. Вишнева у м. Буча;
−− завершення будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Луб’янка;
−− завершення будівництва мультифункціонального
майданчика
для ігрових видів спорту по вул.
Яблунська у м. Буча;
−− сприяння діяльності професійного футбольного клубу «Оболонь
Бровар-2» (м. Буча);
−− проведення VIII міжнародного
фестивалю «O-Fest» у м. Буча;
−− розпочати будівельні роботи з капітальної реконструкції ЗОШ №1 у
м. Буча;
−− сприяння у проведенні чемпіонату
світу з мотокросу серед екіпажів та
чемпіонату Європи на квадроциклах у м. Буча;
−− організація оздоровлення більшої
кількості дітей за рахунок місцевого бюджету, які проживають на
території Бучанської міської об’єднаної територіальної громади;
−− завершення процесу монетизації
пільг на комунальні послуги на місцевому рівні.

У

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Лідери місцевого
самоврядування
Київщини вдруге
підписали спільну
публічну заяву

Перед початком першого в новому році сесійного тижня у Верховній Раді України понад пів
сотні голів обласних центрів, містечок, селищ, сіл та об’єднаних
територіальних громад спільно
з експертами з питань місцевого
самоврядування та децентралізації влади зробили спільну заяву щодо загроз, які містяться в
проєкті змін до Конституції України в частині децентралізації, і
закликали народних депутатів
України не голосувати за нього.
«Ми глибоко стурбовані тим, що
оновлений текст змін до Конституції
України невідомого авторства, як і
початковий проєкт, який був внесений від імені Президента 13 грудня
2019 року, попри часткове виправлення недоліків, на яких ми наголошували
в нашій попередній спільній заяві, зазнав лише технічно-формальних коректив, щоб уникнути можливого негативного висновку Конституційним
Судом України, і продовжує містити
низку загрозливих формулювань, які
створюють можливості для демонтажу автономії місцевого самоврядування» – йдеться у заяві.
Серед тих, хто долучився до заяви – голова Київського регіонального відділення Асоціації міст України,
Бучанський міський голова Анатолій
Федорук.
Інформація надана сторінкою
ПУЛЬС Децентралізаційний
марафон у Facebook

Єдина родина

3

Журнал «Фокус» сформував рейтинг «100 найвпливовіших жінок»,
де в категорії «кумири» та «майстри» відзначили діяльність бучанки
Уляни Пчолкіної.
ід час організації таборів активної
реабілітації та школи для жінок з
інвалідністю «Я зможу!», Уляна своїм
власним прикладом вмотивовувала учасників на здобуття навичок самостійного
життя без сторонньої допомоги.
А для тих, хто давно мріяв спробувати
власні сили в індустрії краси, було створено проект Fashioninclusia, у ході якого
Уляна разом з учасницями створювали
мейкап, образи для моделей на показах
Ukrainian Fashion Week.
Цим самим Уляна проілюструвала,
що модна індустрія це саме та сфера, де
люди з інвалідністю можуть розкрити
свій потенціал.

П

Н

Жінки змінюють життя багатьох
українців на краще, а серед них і Уляна
Пчолкіна, яка справжня мотиваторка
для людей з інвалідністю зокрема.

◆ Луб’янка

Смаколики для
довгожителів

У різдвяні свята, виконувач
обов’язків старости Анатолій Новиченко, за сприяння СГ «Заросянське», привітав жителів села віком
85 років і старших з Новим роком
та Різдвом Христовим.
натолій Петрович кожному мешканцю вручив чудові солодкі подарунки. Жителі села дякували за солодощі та гарний святковий настрій.

А
Свято для
пацієнтів
«Охматдит»

Бучанка Аліна Мельниченко організувала в стінах закладу цікаве новорічне дійство для дітей,
які перебувають у столичній лікарні на гемодіалізі.
а своїй сторінці у Facebook Аліна
написала слова вдячності медичним працівникам і тим людям, котрі
допомогли їй створити це свято:
«Я хочу висловити величезну подяку відділенню токсикології клініки
«Охматдит»! Дякую Вам за Вашу роботу! Ви неймовірні! Спасибі всім, хто
брав участь і допомагав фінансово
провести цей захід, без вас нічого б не
вийшло! Дякую за вашу підтримку!»
Дітей розважали аніматори та фокусник, які вразили всіх неймовір-

Н

ДОЗВІЛЛЯ

Подорож
маленьких
ВЕЛІКанів

Цього року зима дозволила юним
бучанським велотуристам тренуватися та покращувати свої навички не тільки у велоспорті, але й
опановувати вміння працювати з
картою, розпалювати багаття під
дощем і готувати в казані на вогнищі гречку та картоплю.
еймовірно цікаво було подорожувати мальовничими куточками
Бучі, незчулися, як накрутили десять
кілометрів. Заробили смачні призи за
тренування з тріалу (переборювали
страх перед крутими спусками).

Н

Гемодіаліз – процедура яка підтримує життя людини з хронічними хворобами нирок. Приблизно
тричі на тиждень по чотири – п’ять
годин, людина перебуває на лікарняному ліжку під досвідченим наглядом лікарів. Під час гемодіалізу
відбувається очищення крові поза
організмом. Діти з усієї України
приїжджають на лікування в київську лікарню «Охматдит», фактично заклад стає для них другою
домівкою, адже покинути лікарню
діти зможуть тільки після пересадки органа.
ним виступом. Святково прикрашене приміщення та аквагрим для дітей
створили казкову атмосферу, яку
учасники дійства пам’ятатимуть ще
довго.
Наприкінці свята на дітей чекали солодкі подарунки від Святого
Миколая.

◆ Блиставиця

Екологічна акція

Після успішної реалізації пілотного проєкту з роздільного сортування сміття у приміщенні Бучанськоі
міської ради, до якої долучились
школи і дитячі садочки Бучі, у селищі Блиставиця запрацювали три
пункти для збору відпрацьованих
батарейок.
Чому не можна викидати
батарейки у смітник?
Якщо ви візьмете будь-яку батарейку, то легко знайдете на ній позначку –
«перекреслений контейнер». Вона означає, що елементи живлення в жодному
разі не можна викидати до сміттєвих
баків. Річ у тім, що батарейки містять
важкі метали (цинк, марганець, кадмій,
нікель, ртуть), які навіть у невеликих
кількостях можуть завдати шкоди людині.
Екологи переконують: одна звичайна «пальчикова» батарейка забруднює
токсичними речовинами 400 л води або

20 кв. м ґрунту. Тобто, викинувши всього пару стареньких батарейок з пульта
для телевізора на смітник, ви зіпсуєте 2
повні ванни, 16 відер і 3 чайники води.
Використану батарейку не можна зберігати вдома. Небезпечні речовини будуть випаровуватися в повітря і можуть
завдати шкоди вашому здоров’ю.

Що робити з використаними
елементами живлення?
Відповідь проста – здавати їх у спеціальні пункти прийому.
Пункти збору у Блиставиці:
−− вул. Ярослава Мудрого, 1а – центр
надання адміністративних послуг
(сільська рада);
−− вул. Ярослава Мудрого, 1 – Будинок
культури;
−− вул. Соборна, 27 – Блиставицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів.
Будемо сподіватися, що скоро відбудуться позитивні зміни щодо утилізації
батарейок. А поки радимо вам збирати
та здавати елементи живлення в спеціальні пункти прийому.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Різдво – світле величне свято, яке
приносить віру і надію на краще.
І саме у різдвяні свята у новорічному містечку «Бучанські чарівні
передзвони» відбулася благодійна акція на підтримку талановитої
поетеси Інелли, яка зараз бореться із тяжкою недугою.
ачальник відділу культури, національностей та релігії БМР Наталія
Півчук разом із мамою Інелли підрахували зібрану суму – 5736,00 грн і 5
євро поклали в скарбничку небайдужі
люди. Зібрану суму передали в лікарню, в якій перебуває дівчина.
Ми бажаємо Інеллі швидкого одужання та дякуємо всім людям, котрі
підтримують її у цей важкий час.
Богдан ЛЯХОВЕЦЬ

Кумир –
Уляна Пчолкіна

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

Благодійна допомога Інеллі Огневій

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

СИЛА ДУХУ

Добра справа

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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Актуально
«Я поет із будов, із доріг,
в них уклав усю силу і долю,
в собі ж дух український зберіг,
розсівав, наче жито по полю».

Н

ародився Володимир в селі Вища
Дубечня Вишгородського району, що на Київщині, 21 березня 1936
року, якраз в Міжнародний день поезії.
Проте Друга світова війна і нужденне
життя поета не сприяли опануванню ліричністю слова.
– Пригадую, одного разу нас окупанти повели на розстріл, бо дізналися, що
в нашій родині є офіцер. Проте пощастило – знайомий німець зміг запобігти
цьому, – розповідає про своє дитинство
Володимир Березинець. – Також багато
років жили в землянці, адже брат і батько
загинули на війні. За роботу матері в колгоспі майже нічого не платили, а голод,
старцювання, хвороби унеможливлювали працю. До того ж матір ув’язнили на
два роки за те, що вона збирала колоски
на полі, бо треба було годувати шестеро
дітей. Так і виживали самі, без батьків.
Звичайно, дитинство 30-х років було
обпалене війною. Була пастуша школа, праця в полі, голодомор 46-го, був
трудовий шлях довжиною майже у пів
століття, на початку 90-х сталася переоцінка цінностей, зумовлена крахом радянської імперії і утворенням незалежної України.
– Плоди диких груш, які росли на нашому обійсті, насушене заздалегідь насіння кінського щавлю, з якого пекли щось
на зразок перепічок та молоко корови
Рябенької не дали нам померти, як це сталося з іншими, – згадує письменник.
У школу пішов майбутній поет у 9
років, а після закінчення 7 класу став
учнем газорізальника-висотника на
спорудженні електростанцій, що були
заввишки аж понад 75 метрів. Так і
вийшло, що Володимир став висококваліфікованим газоелектрозварником.
– Кілька разів був за крок від загибелі, – згадує він. – Одного разу повис над
30-метровою висотою на арматурі, що
стирчала з краю майданчика, бо в темряві переступив обмежувальну металеву

освіта

Пробне ЗНО

Зареєструватися для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні можна до 24 січня 2020 року
на сайті відповідного регіонального
центру оцінювання якості освіти.
робне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться:
21 березня – з української мови і літератури,
28 березня – з історії України, з математики, з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов
(англійської, іспанської, німецької та
французької).
У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник
може скласти тест з одного навчального предмета.

П

Ніби музика
слово вірша

Сліпучий вогонь розпеченого металу, запашна квітка і небесні сонети,
образне слово, – ці, здавалося б,
неспівмірні поняття визначили суть
професії, уподобань, творчих пошуків та, власне, цілого життя поета
Володимира Березинця, що мешкає
в Бучі.
смугу. Іншого разу, коли наді мною пересували великогабаритну конструкцію, я
відійшов убік, наче за чиїмось наказом, і
тут же на це саме місце звалилася арматура. Потім іще отримав ушкодження, коли
впав з драбини. Проте завжди відбувався мінімальними травмами. Мабуть, янгол-охоронець прихильний до мене.
Де тільки не пролягали життєві шляхи
Володимира Березинця. Так років із 40,
постійно переїжджаючи з будови на будову, опанував не лише будівельні спеціальності, а й закінчив школу фітотерапії
в інституті нетрадиційної медицини,
де семінари проводили відомі цілителі.
Оволодів кількома видами масажів, ознайомився з оздоровчою системою СуДжок, а також пройшов кілька курсів
школи духовного контакту. Сучасній
людині, на думку поета, ці знання просто необхідні.
– «Слово – не горобець…» кажуть недаремно, – запевняє Березинець. – Адже
саме слово йде в інформаційний простір
і тому важливо, що говориш і як. Якщо
людина лихословить – це вертається до
неї самої і здатне спричинити різні хвороби. Так само зі шкідливими звичками:
вони мають особливість створювати негативну інформацію, яка згодом руйнує
здоров’я людини.
Підсвідомо у Володимира зріла думка
зобразити словом бачене, почуте і пережите під час війни і роботи, розповісти
про те, як бачиться йому світ дитини,
природи, кохання; повідати, звідки походять корені подвигу – не величного, а
Особи, які зареєструються для участі
в пробному тестуванні, матимуть можливість:
−− ознайомитись зі стандартизованими
тестами, що відповідають вимогам
Програм, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт зовнішнього
незалежного оцінювання 2020 року;
−− виконати пробний тест і попрактикуватися в заповненні бланків відповідей;
−− дізнатися правильні відповіді до завдань пробного тестування, що будуть розміщені на сайті Українського
центру оцінювання якості освіти у
визначений час;
−− отримати результат пробного тестування за допомогою спеціального
сервісу (за бажанням);
−− психологічно налаштуватися на проходження зовнішнього незалежного
оцінювання;
−− навчитися ефективно розподіляти
час;

ВАЖЛИВО

Умови вступу до вишів на 2020 рік:
що змінилося

П

ОСОБИСТІСТЬ

оріг для вступу на бюджет становитиме щонайменше
125 балів, але водночас вступники зможуть подати 5
заяв на будь-які спеціальності.
Цього року на бакалавра вперше прийматимуть сертифікати ЗНО 4-х років: 2017-го (крім іноземних мов), 2018-го,
2019-го та 2020-го з усіх предметів. Вступник зможе подати
сертифікати в будь-якій комбінації (можна подати в одному пакеті один сертифікат 2017 року, один 2018-го та 2019
років, або ж всі одного року).
Реєстрація електронних кабінетів та завантаження до
них документів починатиметься 1 липня, а прийом заяв та
документів – 13 липня. Закінчується подання заяв о 18:00
годині 22 липня – для тих, хто вступає лише за сертифікатами ЗНО, та о 18:00 годині 16 липня – для осіб, які вступають

простого, буденного.
Cвій перший вірш Березинець написав у 1953 році. Його надрукували в
газеті «Молодь Черкащини» за сприяння Василя Симоненка, з яким автор був
особисто знайомий.
Згодом поет став писати вірші, оповідання, як творить маляр – цеглина
до цеглини, неспішно, проте з впевненістю. Пізніше публікувався в газетах
Бучі, Іванкова, Радомишля тощо.
Так про що, власне, пише Володимир
Березинець?
– У своїх поезіях люблю поєднувати
робітничу тему з природою та навколишнім середовищем, – говорить про себе
поет.
Творча манера Березинця чимось
нагадує стиль Григорія Тютюнника.
Лаконічність, романтизм і водночас
приземленість, гарно виписані діалоги,
постаті сільських дітей, батьків і матерів, часто поставлених в екстремальні
умови – основні визначальні риси доробку автора. І в той же час оповідання
Березинця – то чиста правда, що черпав
зі спогадів про пережите. Дещо здається
нереальним, але воно було в його житті,
житті сусідів, знайомих.
Діти і війна... Нема на світі більшої
антитези. Діти і їхній подвиг на війні –
абсурд або весела пригода, як на погляд

тих, хто бачив все це тільки на екрані.
В оповіданнях «Хлопчики,» «Янгол,»
«Помста» автор прагне довести, що це
абсурд, і не пригода, а те, що називається високим словом «патріотизм».
У своїх новелах «Оберемок хмизу» та
«Поєдинок» Березинець робить вдалу
спробу відтворити весь трагізм протистояння мирних людей і окупантів.
За свої твори поет удостоєний багатьох нагород. У 1972 році він посів перше місце на обласному конкурсі поетів
в Чернігові, а у 2017 році був нагороджений дипломом за участь в конкурсі
«Барвисте слово рідного Полісся».
На сьогоднішній день поет планує
написати оповідання про битву під
Хрещатиком та випустити книжки про
фітотерапію та біоенергетику.
На запитання чи можна навчитися
писати поезії, Володимир твердо відповідає:
– Я думаю, що якщо дуже захотіти, то
можна навчитися писати вірші. Я вважаю, що всі народжуються з приблизними та подібними задатками. Передусім,
потрібно добре знати рідну мову, оскільки ти маєш українське коріння. Також
варто позитивно мислити та не створювати собі ворогів, адже це негативно
впливає на внутрішній світ людини.
Бо ж нам дано часу не так багато,
та нам дано мудрішать і цвісти…
(декламує)
А що, власне, надихає поета?
– Надихає природа, навколишній світ
та велич Творця,– стверджує автор віршів. – А ще любов до України.
Все буду жить для України,
Як, власне, задля неї жив.
То як можна описати життя
Володимира Березинця? Це можна сказати його ж словами: «Словом, поволі
із мого життя, як із старанно виораної
ниви, що сягнула десь за небосхил, виросли жито чи пшениця, а потім з них
випеклися смачненькі паляниці і з’явилися вірші та новели. Непогані і слабкіші, а з ними і я, поет із будов, із доріг.»
Владислав ОРЄХОВ

ДОВКІЛЛЯ

«Збережи природу» –

цікавий і корисний
посібник для дітей

−− оцінити свій рівень навчальних досягнень.
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників та неприбутковою для організаторів і проводиться за кошти фізичних
і юридичних осіб. Вартість тестування
визначено регіональними центрами
оцінювання якості освіти.
Реєстрація на основне ЗНО триватиме з 03.02.2020 по 24.03.2020.

на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів. Розширено можливості для вступників з особливими
освітніми потребами. Цього року заклад має забезпечити
таким вступникам умови для проходження іспитів.
У 2020 році також планується розширити перелік спеціальностей, на які потрібно буде складати єдиний вступний
іспит (ЄВІ) з іноземної мови за технологією ЗНО на магістратуру. Так, у 2018 році таких спеціальностей було 18, у
2019 – 32, у 2020 році складання ЄВІ передбачено для більш
як 80 спеціальностей.
Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ триватиме з 6 травня до 18:00
3 червня. Єдиний іспит відбудеться 1 липня, а єдине фахове
вступне випробування – 2 липня. Прийом заяв та документів для таких вступників почнеться 5 липня і триватиме до
22 липня. Важливою новацію є те, що подача електронних
заяв тепер буде доступною не тільки для вступників на базі
11-ти класів, але й для вступників у магістратуру після бакалаврату. Окрім того, можливість подачі документів через
е-кабінети буде у вступників, які мають право на пільги.

Нова брошура, підготовлена Київською облдержадміністрацією,
має навчити підростаюче покоління розумно поводитися з довкіллям.

В

идання в цікавій ігровій формі
розповідає, як шкодить сміття
довкіллю та про правильне його сортування, як викиди в атмосферне повітря впливають на здоров’я людини.
«Збережи природу» познайомить учнів з Червоною та Зеленою книгами
України.
Крім того, розроблено атлас природно-заповідного фонду Київської
області для широкого використання
в управлінській, екологічній, просвітницькій, культурній та інших сферах
діяльності.

6:00 М/с «Кмiтливиий Сяо Цзи».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:
00,18:00,21:00,23:10,2:00,3:35,5:0
0 Новини.
6:35,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Дама пiд вуаллю».
11:30,12:20 Енеїда.
12:05,14:15,0:00 Телепродаж.
13:10,17:25,5:25 #ВУкраїнi.
13:40,21:45 Бюджетники.
14:30 Д/с «Ремесло за
призначенням».
15:10,4:05 UA:Фольк. Спогади.
16:15 Д/с «Боротьба за
виживання».
18:20,2:40 Тема дня.
19:25 Д/с «Дикi тварини».
19:55 Д/с «Суперчуття».
21:30,23:40,2:25 UA:Спорт.
22:15 Т/с «Епоха честi».

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:
35 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку 12».
13:10,14:25 «Свiт навиворiт 6».
15:40 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Наречена зi Стамбула».
20:15 Бойовик «Форсаж». (16+).
22:20 Комедiя «Назад у майбутнє».

Iнтер

2:30,2:20 «Подробицi» - «Час».
3:00 «Богинi ефiру».
4:55 «Top Shop».
5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20 Ранок з Iнтером.
9:35,18:00,19:00,1:35 «Стосується
кожного».
11:30,12:25 Х/ф «Кохання з першого
погляду на Бора Бора».
14:00 Х/ф «Кохання з першого
погляду в Iндiї».
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Пiд чужим iм`ям».
23:45 Т/с «Спокуса». (12+).

ICTV

5:00 Служба розшуку дiтей.
5:05 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:50 Антизомбi.
6:35,10:05 Секретний фронт.
Дайджест.
8:45 Факти. Ранок.
9:10,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11:10,13:20 Х/ф «Пташка на дротi».
12:45,15:45 Факти. День.
13:55,16:20 Х/ф «Афера Томаса
Крауна».
16:40 Х/ф «Пограбування поiталiйськи».

18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Багач-бiдняк.
21:25 Т/с «В полонi у перевертня». (
22:15 Свобода слова.
23:55 Х/ф «Десять з половиною
балiв».

Новий канал

5:30 Телемагазин.
5:45 Абзац.
6:45 Kids` Time.
6:50 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
8:00 Т/с «Бiблiотекарi». (16+).
11:20 Х/ф «Мiфiка: Завдання для
героїв». (16+).
13:10 Х/ф «Мiфiка: Темна сила».
15:20 Х/ф «Мiфiка: Некромантiя».
17:20 Х/ф «Бандитки».
19:10 Х/ф «Медальйон».
21:00 Х/ф «Блейд». (16+).
23:40 Х/ф «Блейд 2». (16+).

СТБ

6:30,10:10,15:30,1:05,1:50 Т/с «Коли
ми вдома».
11:05 Х/ф «У дзеркала два
обличчя».
13:25 Х/ф «Iдеальний чоловiк».
17:25,21:55 Вiдлiк часу.
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
18:50 Один за всiх. (16+).
20:05,22:40 Т/с «Доньки-матерi».
23:05 Т/с «Наречений». (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,2:10 Зоряний шлях.
11:30,3:10 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Агенти справедливостi.
17:00,23:30 Iсторiя одного злочину.
19:50 «Говорить Україна».
21:00,4:45 Т/с «Жiночий лiкар 4»,
9 i 10 с.

ТК «Київ»

7:15,8:15,9:15,11:15,13:10,19:30,21
: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.
7:55,8:55,18:20 Блог по-київськи.
8:20,13:15,18:55,19:50 Якiсне життя.
9:30,17:50 Д/с «Планета iнновацiй»,
4 с.
10:00 «Лiкар знає».
11:20 Welness.
11:30,4:00 #ВУкраїнi.
12:00 Телемаркети.
13:30 М/с «Дiнофроз», 18 с.
14:00 Депутатська приймальня.
15:15 СТН-Панорама.
17:20 Д/с «Квест», 4 с.
18:25 «Ваша свобода».
19:40 Служба порятунку.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35,0:40 Т/с «Закулiснi iгри», 18 с.
22:25,4:25 Т/с «Галерея «Velvet»,
38 с. (16+).
23:00 «Українська Нацiональна
Лотерея».

UA:Перший

6:35,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Дама пiд вуаллю».
11:30,12:20,15:10 Енеїда.
12:05,14:25,0:00 Телепродаж.
13:10 Концерт академiчного хору
Українського радiо «Christmas
Carol» за участi Джини Вiльямс.
14:45 Своя земля.
16:15 Д/с «Боротьба за
виживання».
17:25 Схеми. Корупцiя в деталях.
18:20 Тема дня.
19:25 Д/с «Дикi тварини».
19:55 Д/с «Суперчуття».
21:30,23:40 UA:Спорт.
21:45 Нашi грошi.
22:15 Т/с «Епоха честi».

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:
35 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,12:20 «Мiняю жiнку 12».
13:10,14:25,4:35 «Свiт навиворiт 6».
15:40 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Наречена зi Стамбула».
20:15 Бойовик «Подвiйний
форсаж». (16+).
22:20 Комедiя «Назад у майбутнє
2».
0:25 Бойовик «Мiцний горiшок:
Гарний день, аби померти».
2:05 Х/ф «Виття: Переродження».

Iнтер

10:00 «Корисна програма».
11:05,12:25 Т/с «Мене звуть
Мелек». (12+).
13:00 Х/ф «Ларрi Краун». (12+).
14:50,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,19:00,1:40 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Пiд чужим iм`ям».
23:45 Т/с «Спокуса». (12+).
2:25 Подробицi.

ICTV

4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40 Антизомбi.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Багач-бiдняк.
11:05 Секретний фронт. Дайджест.
11:45,13:20 Х/ф «Крутi чуваки».
12:45,15:45 Факти. День.
14:20,16:20 Т/с «Обмани себе».
16:45 Х/ф «Пасажир». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Громадянська оборона.
21:25 Т/с «В полонi у перевертня».
22:30 Х/ф «Брейвен». (16+).

Новий канал

4:00 Служба розшуку дiтей.
4:10 Зона ночi.
5:40 Телемагазин.
5:55 Абзац.
6:45,7:55 Kids` Time.
6:50 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
8:00 Т/с «Бiблiотекарi». (16+).
10:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
15:10 Х/ф «Мiфiка: Сталева
корона». (16+).
17:10 Х/ф «Крутi заходи». (16+).
19:00 Х/ф «13-й район:
Ультиматум». (16+).
21:00 Х/ф «Блейд 2». (16+).
23:20 Х/ф «Блейд: Трiйця». (16+).
1:30 Пристрастi за Ревiзором.

СТБ

6:30,10:00,15:30,1:05 Т/с «Коли ми
вдома».
11:50 Х/ф «Iдеальний чоловiк».
13:50 Х/ф «Флiрт з сорокарiчною».
17:25,21:55 Вiдлiк часу.
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
18:55 Один за всiх. (16+).
20:05 Т/с «Доньки-матерi». (12+).
22:40 Т/с «Доньки-матерi».
23:05 Т/с «Наречений». (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,2:30 Зоряний шлях.
11:30,3:10 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Агенти справедливостi.
17:00,0:00,2:15 Iсторiя одного
злочину. (16+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00,4:45 Т/с «Жiночий лiкар 4», 11
i 12 с. (16+).
23:20 Контролер.

ТК «Київ»

7:15,8:15,9:15,11:15,13:10,19:30,21
:30 Погода.
7:20,13:20,18:15 Служба порятунку.
7:40,8:40 Вiдкрито.
7:45,8:45 Свiтськi хронiки.
7:50,8:50,11:20 Свiт без глянцю.
7:55,8:55,11:25 Блог по-київськи.
8:20,13:15,18:55,19:50 Якiсне життя.
9:20 Snooker в Українi.
9:30 М/с «Дiнофроз», 18 с.
10:00 «Лiкар знає».
11:30 «У фокусi Європа».
12:00 Телемаркети.
13:30 М/с «Дiнофроз», 19 с.
14:00 Депутатська приймальня.
15:15 СТН-Панорама.
17:20 Д/с «Квест», 4 с.
17:50,4:00 Д/с «Квест», 5 с.
18:25 «Ваша свобода».
19:40 Київськi iсторiї.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35,0:40 Т/с «Окупованi», 1 с.
22:25,4:25 Т/с «Галерея «Velvet»,
39 с. (16+).
23:00 «Українська Нацiональна
Лотерея».
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UA:Перший

6:00 М/с «Кмiтливиий Сяо Цзи».
6:25 Гiмн України.
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:
00,18:00,21:00,23:10,2:00,3:35,5:0
0 Новини.
6:35,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Дама пiд вуаллю».
11:30,12:20 Енеїда.
12:05,14:15,0:00 Телепродаж.
13:10 Розсекречена iсторiя.
14:30 Д/с «Ремесло за
призначенням».
15:10,5:25 #ВУкраїнi.
15:40 Бюджетники.
16:15 Д/с «Боротьба за
виживання».
17:25 Нашi Грошi.
18:20,2:40 Тема дня.
19:25 Д/ф «Українська симiолiка.
Прапор».
20:25 Д/с «Суперчуття».
21:30,23:40,2:25 UA:Спорт.
21:45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:15 Т/с «Епоха честi».

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:
35 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,12:20 «Мiняю жiнку 12».
13:10,14:25,4:45 «Свiт навиворiт 6».
15:40 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Наречена зi Стамбула».
20:15 Бойовик «Потрiйний форсаж:
Токiйський дрифт». (16+).
22:15 Комедiя «Назад у майбутнє
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.
11:05,12:25 Т/с «Мене звуть
Мелек». (12+).
13:00 Х/ф «Опiвнiчне сонце». (16+).
14:50,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,19:00,1:40 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Речдок. Особливий
випадок. Пiд чужим iм`ям».
23:45 Т/с «Спокуса». (12+).

ICTV

4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40 Антизомбi.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Громадянська оборона.
11:50,13:20 Х/ф «Глибоководний
горизонт». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.

14:15,16:20 Т/с «Обмани себе».
16:45 Х/ф «В тилу ворога». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
21:25 Т/с «В полонi у перевертня».
22:30 Х/ф «Експат». (16+).

Новий канал

5:45 Абзац.
6:45,7:55 Kids` Time.
6:50 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
8:00 Т/с «Бiблiотекарi». (16+).
10:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
15:00 Х/ф «Мiфiка 5: Боговбивця».
17:20 Х/ф «З Парижа з любов`ю».
19:10 Х/ф «13-й район: Цеглянi
маєтки». (16+).
21:00 Х/ф «Блейд: Трiйця». (16+).
23:10 Х/ф «Монстри». (16+).

СТБ

6:30,15:30,1:05 Т/с «Коли ми
вдома».
12:05 Х/ф «Флiрт з сорокарiчною».
13:50 Х/ф «Аферисти Дiк та Джейн
розважаються». (16+).
17:25,21:55 Вiдлiк часу.
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
18:55 Один за всiх. (16+).
20:05 Т/с «Доньки-матерi». (12+).
22:40 Т/с «Доньки-матерi».
23:05 Т/с «Наречений». (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,2:30 Зоряний шлях.
11:30,3:10 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Агенти справедливостi.
17:00,0:00,2:15 Iсторiя одного
злочину. (16+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00,4:45 Т/с «Жiночий лiкар 4»
23:20 Гучна справа.

ТК «Київ»

7:15,8:15,9:15,11:15,13:10,19:30,21
:30 Погода.
7:20,13:20,19:40 Київськi iсторiї.
7:40,8:40,9:20 Вiдкрито.
7:45,8:45,9:25 Свiтськi хронiки.
7:50,8:50,11:20 Свiт без глянцю.
7:55,8:55,11:25 Блог по-київськи.
8:20,13:15,17:20,19:50 Якiсне життя.
9:30 М/с «Дiнофроз», 19 с.
10:00 «Лiкар знає».
11:30,4:00 «Глобал 3000».
12:00 Телемаркети.
13:30 М/с «Дiнофроз», 20 с.
14:00 Депутатська приймальня.
15:15 СТН-Панорама.
16:50 Snooker в Українi.
17:30 Погоджувальна рада.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35,0:40 Т/с «Окупованi», 2 с.
22:25,4:25 Т/с «Галерея «Velvet»,
40 с.
23:00 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:50,5:40 Т/с «Таємницi старого
мосту», 8 с.

Астрологічний прогноз на 20–26 січня 2020 року
ОВЕН (21.03-20.04).
Вашi сили, вмiння та здiбностi
будуть повною мiрою затребуванi. Вас може потягнути на подвиги й
авантюри, цi бажання краще стримувати.
Розпочате в п`ятницю, має бути в п`ятницю i завершено, те, що неможливо
вмiстити в один день, краще вiдкласти
на майбутнє. Домашнi клопоти у вихiднi
тiльки пiдвищать вам настрiй.
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
На цьому тижнi вам доведеться
щось мiняти у стосунках з близькими, або з колегами по роботi. У середу постарайтеся не допускати агресiї i негативу.
Гасiть загострення пристрастей i перемикайте увагу оточуючих на приємнi думки.
У другiй половинi тижня можливий несподiваний поворот на краще в партнерських
вiдносинах або судових справах за рахунок
появи абсолютно нової iнформацiї.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Напружена робота на початку
тижня може вас трохи втомити,
але чудові фiнансовi перспективи стануть
для вас яснiшими i приємнiшими, що окупить всi тяготи. У четвер варто знизити
напружений ритм роботи i викроїти час
для вiдпочинку. У п`ятницю багато проблем знайдуть своє розв’язання. Кохана
людина вас порадує, а любов окрилить.

РАК (22.06-22.07)
Тиждень може виявитися для
вас досить сприятливим, i навiть
мiнiмальнi зусилля здатнi принести iстотнi результати. У другiй половинi
тижня вам доведеться розбиратися з проблемами друзiв. I ви дiйсно зможете допомогти. У п`ятницю взаєморозумiння з
оточуючими буде iдеальним.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Вас може очiкувати успiх у професiйнiй сферi i бiзнесi. Вiвторок
- вдалий день для ризику i прийняття швидких рiшень. У середу можете вiдчути напругу в колективi. Краще
промовчати, нiж з`ясовувати стосунки.
Проведiть один з вихiдних за мiстом, катайтеся на лижах.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Тиждень сприятливий для нових справ, пошуку партнерiв та
однодумцiв. Єдине, що може затьмарити
ваш настрiй, це запiзнення i непорозумiння, тому постарайтеся розраховувати час,
пов`язаний з поїздками i перемiщеннями.
Закоханiсть не завжди сприяє зосередженостi в роботi. Ваш девiз у вихiднi: «триматися золотої середини».

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Настає сприятливий перiод для
реалiзацiї багатьох починань. Ви будете енергiйнi, активнi, винахiдливi.
Розкриваючи свiй творчий потенцiал, ви добре заробите. У цей час вам легко буде пiднятися службовими щаблями, розбагатiти,
зробити щасливою кохану людину. Фортуна
буде прихильна до вас i в подорожах.

ДІВА (24.08-23.09)
Цей тиждень - вдалий час для
примирення з ворогами i нових
знайомств. Щирiсть, доброта i щедрiсть
принесуть вам несподiваний успiх. У понедiлок i вiвторок варто тимчасово звузити коло спiлкування, щоб не витрачати
сили на балаканину. У четвер вашi бажання почнуть здійснюватися, якщо вони не
зовсiм фантастичнi. Девiз на п`ятницю:
«спокiй i тiльки спокiй».

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Цей тиждень подарує вам новi
сили для досягнення поставлених
цiлей. У вiвторок ви зможете досягти того, про що мрiяли, причому на це
не доведеться витрачати багато зусиль. У
п`ятницю поїздки i зустрiчi не матимуть
очiкуваних результатiв, краще присвятити цей день звичайнiй роботi. У суботу
бажано не вступати в конфлiкт з оточуючими вiдкрито. Краще не сперечайтеся i
погоджуйтеся, але продовжуйте спокiйно
робити все по-своєму.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

UA:Перший

Вівторок • 21 січня

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Якщо хочете досягти успiху, вам
необхiдно визначитися з принципами i чiтко з`ясувати, що ви хочете i на яких умовах. Середа - приємний
i наповнений подiями день, бiльше спiлкуйтеся з людьми, говорiть їм комплiменти. У четвер не забувайте про свою сiм`ю.
П`ятниця - вдалий день для конструктивних пропозицiй, однак прислухайтеся до
порад колег.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
На цьому тижнi настає сприятливий момент для змін в багатьох життєвих сферах. Не варто
тупцювати на мiсцi, потрiбно рухатися
вперед. Вiвторок може подарувати радiсть
спiлкування з друзями та однодумцями.
У четвер i п`ятницю вам вдасться продемонструвати професiоналiзм i свою незамiннiсть, що може обернутися для вас
приємною винагородою.
РИБИ (20.02-20.03)
Панi Фортуна вирiшила посмiхнутися вам, цей тиждень виявиться менш завантаженим, нiж минулий. З`явиться i вiльний час, i можливiсть
трохи вiдпочити i розвiятися. Дивiться на
життя реально. Постарайтеся не занижувати самооцiнку. У четвер з`явиться можливiсть нового заробiтку.

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

Понеділок • 20 січня
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ПАНОРАМА ЖИТТЯ

СВЯТО

Колядки і вертеп від пластунів

Вихованці Пластового вишкільного центру підготували одну з найяскравіших традицій Різдва – казкове дійство від мандрівного театру, яке
прославляє народження Ісуса Христа.

№ 2 від 16 січня 2020 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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«Щедрик,
щедрик,
щедрівочка,
прилетіла
ластівочка»

Чудовий концерт подарували жителям міста творчі колективи у вихідні в Міському будинку культури на
вул. Яблунській.
вучали колядки і щедрівки у виконанні юних артистів. Вражаючий виступ учасники циркової студії глядачам
подарували.

З

Д

іти завітали до Бучанської міської
ради і продемонстрували цікавий
різдвяний вертеп. Лунали побажання
всім добра, миру, розквіту, щастя і здоров’я.
– Віншуєм вас з Різдво Христовим,
бажаємо вам щастя, здоров’я, многая

літа. Щоби було і в мисці, і в колисці,
щоби у вашій оселі всі кутки були веселі, – бажали у своїх піснях діти.
Навзаєм юні артисти отримали подарунки.

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

ФЕСТИВАЛЬ

Різдвяні
традиції від
«Блиставчанки»

Колектив нашої громади взяв
участь у ІV Обласному фестивалі
різдвяних обрядодійств «Нова
радість».

Т

радиції різдвяних свят відіграють
особливу роль у релігійно-духовному житті українців. Учасники колективу своєю творчістю зберігають
обрядові пісні народу та популяризують їх.

По всій Україні від хати до хати
йде наш народ щедрівкою вітати

ТРАДИЦІЇ

Щедрування – головна подія Щедрого вечора та Нового року в Україні. Групи щедрувальників піснями славлять господарів, бажають їм здоров’я і
достатку, за що отримують винагороду. Супроводжується дійство магічними діями, музикою, танцями, пантомімою, обрядовими іграми з масками.

В

важається, що вранці 14 січня першим на поріг будинку обов’язково
має ступити чоловік. Тож парубки наповнюють свої рукавиці зерном і засівають спочатку у своїй оселі, потім в будинках хресних батьків, родичів і сусідів.
При цьому засівальники бажають щастя,
Мироцьке

«Барви Полісся», Луб’янка

Хор Церкви Святого Апостола
Андрія Первозваного та Всіх Святих
Бабинці
достатку і врожаю в новому році. У такому випадку весь рік вас супроводжуватиме удача, везіння,
достаток і щастя.
Художні колективи
Бучанської громади і
звичайні талановиті
дорослі та діти, вдягнені у яскраві різдвяні костюми, співали
українські щедрівки
і щиро зичили всім
мира, здоров’я, достатВихованці дитсадка «Козачок»
ку і щастя, а малюки

На цілий світ відомий «Щедрик» –
щедрівка в геніальній обробці
Миколи Леонтовича
Микола Леонтович знайшов текст
народної щедрівки і написав до нього музику. В основу твору покладено
українську щедрівку — пісню добрих побажань, яку виконують у період зимових свят.
Уперше «Щедрика» виконав хор
Київського університету ім. Святого
Володимира, нині – Київський національний університет ім. Т.Шевченка
в 1916 році. Відтоді й почалася слава
«Щедрика».
в казковому вбранні ще й розігрували
сценки з народних повір’їв.
Щедрий вечір, добрий вечір, добрим
людям на здоров’я!

Вихованці дитсадка «Сонечко»

громади

Того вечора, а саме 6 січня, в Уваровському домі було людно. Під колядки
ансамблю «Перевесло» і духовні твори у виконанні Михайла Кригіна творилося справжнє диво: занурення до глибин української духовності і символізму. Напередодні Різдва до Ворзеля завітала унікальна виставка хатньої
ікони та рушників, що є складовою великого проєкту «Дивосвіт України».

В

ідкриття виставки не випадково
збіглося зі Святками. Принаймні організатори заходу Ольга Успенська, Зоя
Ружин і колектив «Уваровського дому»
доклали максимум зусиль, щоб саме у
переддень найвизначнішої із дат року
запрацювала унікальна експозиція.
Вона складається із двох органічно поєднаних частин. Перша – це оригінали
картин – хатніх ікон, створених неперевершеним майстром станкового живопису Олександром Охапкіним.
Друга складова виставки – це приватна колекція рушників Зої Ружин, зібрана майже з усіх регіонів України. Як
свідчить мисткиня, деяким з них понад
півтора століття.

Олександр Охапкін працює в галузі
станкового малярства. У його творах
талановито синтезуються традиційні техніки стародавнього іконопису
і сучасного виконання, такий стиль
називають творчою іконою або «хатньою іконою». Особливість її полягає
у глибокому поєднанні з історичними та національними традиціями,
освячення в образах видатних особистостей, що своїм життям, творчістю або діяльністю прославляли
Україну. На полотнах митця оживають образи князів Київської Русі,
Тараса Шевченка, Лесі Українки... Є
ікони із зображенням Святих. Проте
особливістю є тло – українські краєвиди, сакральні місця та відтворення
рослин, що символізують Україну.

– Колекція виникла сама по собі.
Окремі рушники подарували добрі люди.
Деякі купую, адже вважаю цей вид побутового мистецтва безцінним даром
українського народу. Його символом,
втіленням творчого і духовного начала.
Таке багатство візерунків і технік вражає. Рушник для українця – це і сакральна, і побутова річ, і культурне надбання,
– впевнена пані Зоя.
Появі в Уваровському домі шедеврів
українського національного мистецтва
пошановувачі завдячують ворзелянці
Ользі Успенській. Про те, як народилася
ідея, розповідає Зоя Ружин:
– Я дуже рада, що нас звела доля
під час фестивалю духовної музики
«Введенські пісноспіви», одним з організаторів якого і є Ольга Успенська. Ця
жінка справжній генератор ідей, вона
магнетизує все, що сприяє зміцненню
української культури. Ось саме на цій
хвилі уславлення національних цінностей ми й домовилися про виставку у
Ворзелі. Ця експозиція – данина поваги до людей вашого славного краю та

Новорічноріздвяні свята

Свято спогадів дитинства

продовжують
приносити дітям
подарунки

П

– Плануєте й надалі створювати
такі виставки?
– Попит є, тому мрію відкрити в нас
у регіоні музей ретро-іграшки. У мене
в колекції близько десяти тисяч експонатів. Ми зможемо конкурувати з музеями міст мільйонників. Музеї такого
напряму є в усіх столицях Європи та

можливість поділитися духовним багатством народу України.
Церемонія відкриття не обійшлася
без несподіваних сюрпризів. Відтепер у
колекції рушників Зої Ружин є ще один
– ворзельський. Як скромно зауважила
пані Ольга, це лише серветка. Та унікальність рушника в тому, що вишитий він пів
століття тому самою Ольгою Успенською
у стінах Уваровського дому, де в ті часи
розташовувалася місцева школа.
Саме так – із десятиліття до десятиліття, від покоління до покоління прокладається вишиваними стібками народна
пам’ять і безцінна культурна спадщина.
Алла БАГІРОВА

◆ Ворзель

ВИСТАВКА

У Ворзельському центрі культури «Уваровський дім» проходить виставка
старовинних новорічних іграшок, на якій представлено експонати ялинкових прикрас із колекції місцевого жителя В’ячеслава Преподобного.
–А який ваш найулюбленіший ексрацівники музею розповідають,
що найстаріші новорічні іграшки, понат? Як він з’явився у Вас?
які можна побачити у виставковому
–Для мене найцікавіша іграшка з вати
залі, виготовлено у п’ятдесятих роках «Ракета з Білкою та Стрілкою», їх дві.
минулого століття. Більшість прикрас Вони були придбані на «блошиному»
експозиції належить періоду 1950-1985 ринку одним відомим колекціонером
років.
іграшок Володимиром Дмитрієвим.
Журналістам «БН» вдалося поспіл- Одну ви зараз можете побачити, інша
була подарована Київському музею
куватися з колекціонером.
– В’ячеславе, розкажіть про колек- іграшок. Прикраса присвячена собацію, яку ви представили.
кам Білці і Стрілці, які здійснили кос– Тут є маленькі ялинкові іграш- мічний політ на кораблі «Супутник-5»
ки в коробці 1965 року виготовлення, 19 серпня 1960 року.
конфеті 1963 і 1984 років та хлопавки
1984 року. Дід Мороз виробництва
Київської фабрики «Перемога», 1965
року. Дуже цікава металева сувенірна
ялинка зі свічками 1970 року, іграшки
на прищіпках, прапорці, іграшки-цукерки.

Зоя Ружин – поетеса, громадська
діячка, авторка десятка поетичних
збірок, текстів пісень. Заслужена
працівниця культури України (2006),
голова всеукраїнського ГО «Поступ
жінок-мироносиць». Ініціаторка та
організаторка проєкту «Мистецький
спецназ».

Новорічне містечко «Бучанські
казкові передзвони» продовжує
дарувати радість і дітям, і дорослим.
ікаві атракціони, ковзанка, чудові фотозони, найкрасивіша у
регіоні ялинка і багато інших цікавинок і розваг забезпечать святковий
настрій і незабутні враження.
«Неймовірні емоції новорічних
пригод залишаться з ворзельськими
дітлахами надовго! Бучанська міська
рада подарувала солодкі подарунки,
квитки на ковзанку та атракціони
в містечко «Бучанські казкові передзвони», – повідомляє Ворзельська
селищна рада на офіційній сторінці
в мережі facebook.

Ц
пострадянського простору. Я вважаю,
що в місті потрібно розвивати туристичну інфраструктуру. Ця локація була
б ідеальним варіантом з користю провести час.
– Розкажіть, що буде представлено
в такому музеї?
– Хотілося б створити музей різної тематики – настільні ігри, солдатики, механічні іграшки, моделі машин, військова техніка, іграшки з целулоїду, гумові
іграшки, радіокеровані іграшки періоду
від дореволюційних до 1990-х років.
У мене наразі є дуже цікава колекція
залізниць. До прикладу, рідкісна залізниця 1953 року «Піонерська». Їх було
випущено небагато, і містились вони
переважно в будинках піонерів. Крім
іграшок є багато антикварних предметів
старовини. Наприклад, є перший телевізор КВК-49. Люди старшого покоління напевно пам’ятають його.
Насолодитися розмаїттям новорічних іграшок можна до 27-го грудня.
Окрім виставки відвідувачі можуть
поринути в історичний екскурс походження свята та дізнатися історію святкових листівок і прикрас.
Спілкувалася
Ірина Паясь

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Виставка

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Четвер • 23 січня
UA:Перший

6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,14:50,
18:00,21:00,23:10,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Дама пiд вуаллю».
10:30 Т/с «Домашнi вогнища».
11:30,12:20 Енеїда.
12:05,14:10,0:00 Телепродаж.
13:10 UA:Фольк. Спогади.
14:35,4:40 Своя земля.
15:05,2:40 Бiатлон. Кубок свiту. VI
етап. Iндивiдуальнi перегони. 20 км.
Чоловiки.
16:50 Д/с «Боротьба за виживання».
17:25,5:25 #ВУкраїнi.
18:25 «Зворотнiй вiдлiк».
21:30,23:40,2:25 UA:Спорт.
21:45,4:15 Схеми. Корупцiя в
деталях.
22:15 Т/с «Епоха честi».

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:
35 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,12:20 «Мiняю жiнку 12».
13:10,14:25,4:20 «Свiт навиворiт 6».
15:40 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Наречена зi Стамбула».
20:15 Бойовик «Форсаж 4». (16+).

Iнтер

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».
11:05,12:25 Х/ф «Iндокитай». (16+).
14:50,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок».

18:00,19:00,1:35 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Пiд чужим iм`ям».

ICTV

4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40 Антизомбi.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
11:20,13:20 Х/ф «Сонце, що
сходить». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:30,16:20,21:25
Т/с «В полонi у перевертня». (16+).
16:55 Х/ф «Брейвен». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Антизомбi. Дайджест.

Новий канал

6:45,7:55 Kids` Time.
6:50 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
8:00 Т/с «Бiблiотекарi». (16+).
10:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
15:20 Х/ф «Невловимi». (16+).
17:20 Х/ф «Шалена карта». (16+).
19:10 Х/ф «Клони».
21:00 Х/ф «Медовий мiсяць». (16+).

СТБ

6:25,15:30,1:05 Т/с «Коли ми
вдома».
11:40 Х/ф «Аферисти Дiк та Джейн
розважаються». (16+).
13:15 Х/ф «Дiлова жiнка». (16+).
17:25,21:55 Вiдлiк часу.
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.

18:55 Один за всiх. (16+).
20:05 Т/с «Доньки-матерi».
22:40 Т/с «Доньки-матерi». (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.
9:30,2:30 Зоряний шлях.
11:30,3:10 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Агенти справедливостi.
17:00,0:00,2:15 Iсторiя одного злочину. (16+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00,4:45 Т/с «Жiночий лiкар 4», 15
i 16 с. (16+).

ТК «Київ»

7:15,8:20,9:15,11:15,13:10,
19:30,21:30 Погода.
7:20,13:20 Київськi iсторiї.
7:40,8:40,9:20 Вiдкрито.
7:45,8:45,9:25 Свiтськi хронiки.
7:50,8:50,11:20 Свiт без глянцю.
7:55,8:55,11:25,
18:20 Блог по-київськи.
8:10 «Київ. Преса».
8:25,13:15,18:50 Якiсне життя.
9:30 М/с «Дiнофроз», 20 с.
10:00 «Лiкар знає».
11:30,17:50 «Євромакс».
12:00 Телемаркети.
13:30 М/с «Дiнофроз», 21 с.
14:00 Депутатська
приймальня.
15:15 СТН-Панорама.
17:20,4:00 Д/с «Квест», 6 с.
18:25 «Ваша свобода».
19:40 Прогулянки мiстом.
19:55 Паспорт UA.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35,0:40 Т/с «Окупованi», 3 с.
22:25,4:25 Т/с «Галерея «Velvet»,
41 с.

П`ятниця • 24 січня
UA:Перший

6:00 М/с «Кмiтливиий Сяо Цзи».
6:25 Гiмн України.
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,14:50,
18:00,21:00,23:10,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Домашнi вогнища».
11:30,12:20 Енеїда.
12:05,14:10,0:00 Телепродаж.
13:10 Д/с «Браво, шеф!»
14:35,4:40 Своя земля.
15:05,2:40 Бiатлон. Кубок свiту. VI
етап. Iндивiдуальнi перегони. 15
км. Жiнки.
16:55 Скелетон. Кубок свiту.
Кiнегзе. Заїзд 1.
18:20 Скелетон. Кубок свiту.
Кiнегзе. Заїзд 2.
19:25 Схеми. Корупцiя в деталях.
19:55 Д/с «Суперчуття».
21:30,23:40,2:25 UA:Спорт.
21:45 Перша шпальта.
22:15 Т/с «Епоха честi».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,3:
50 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,12:20 «Мiняю жiнку 12».
13:40 «Свiт навиворiт 6».
15:30 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Наречена зi Стамбула».
20:15,22:10 «Жiночий квартал».

Iнтер

3:05 “Богинi ефiру”.
4:55 “Top Shop”.
5:25,6:10,22:00 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05,12:25 Х/ф «Запах жiнки».

14:50,15:40,23:45 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,1:35 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30 Студiя Вашингтон.
4:35,1:25 Факти.
4:55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40 Антизомбi.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Антизомбi. Дайджест.
11:05,13:20,1:55 Х/ф «Королi
боулiнгу». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:55,16:20,22:50 «На трьох». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
20:10 Дизель шоу. (12+).

Новий канал

4:05,2:55 Служба розшуку дiтей.
4:10 Зона ночi.
5:10 Телемагазин.
5:20,6:15 Kids` Time.
5:25 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
6:20 Дешево i сердито.
8:00 Т/с «Бiблiотекарi». (16+).
10:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
14:30 Х/ф «Кур`єр». (16+).
16:30 Х/ф «Професiонал». (16+).
19:00 Х/ф «Школа супергероїв».
21:00 Х/ф «Космос мiж нами».
23:20 Х/ф «Перший контакт». (16+).

СТБ

6:35,16:00 Т/с «Коли ми вдома».
10:15 Х/ф «Дiлова жiнка». (16+).
12:35 Х/ф «Знайомтеся, Джо Блек».
17:25,21:55 Вiдлiк часу.
17:30,22:00 Вiкна-Новини.

18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
18:55 Х/ф «Панi покоївка».
20:55,22:35 Х/ф «Нiч вiдпочинку
для мами». (12+).
23:30 Давай поговоримо про секс.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
9:30,5:50 Зоряний шлях.
11:30,4:10 Реальна мiстика.
12:35 Т/с «Скляна кiмната», 1 i 2 с.
15:30 Т/с «Скляна кiмната». (12+).
17:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Свобода слова Савiка Шустера.
0:00 Т/с «Подаруй менi життя»,
1 i 2 с.

ТК «Київ»

7:00,7:30,8:00,8:30,9:00,11:00,13:00,
15:00,19:00,21:00 СТН.
7:10,7:35,8:10,8:35,9:10,11:10,19:2
5 Радар.
7:15,16:30 Прогулянки мiстом.
7:40,8:40,9:20 Вiдкрито.
7:45,8:45,9:25 Свiтськi хронiки.
7:50,11:20 Свiт без глянцю.
7:55,8:50,11:25 Блог по-київськи.
8:15,9:15,11:15,13:10,19:30,21:30
Погода.
8:20,13:15,19:50 Якiсне життя.
8:55 Паспорт UA.
9:30 М/с «Дiнофроз», 21 с.
10:00 «Лiкар знає».
11:30 «В гарнiй формi».
12:00 Телемаркети.
13:20,19:40 Київськi iсторiї.
13:30 М/с «Дiнофроз», 22 с.
14:00 Депутатська приймальня.
15:15 СТН-Панорама.
16:45 Welness.
17:00 КиївРада-Live.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35 Х/ф «Людина, яка змiнила все».
23:00 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:50,4:25 Т/с «Галерея «Velvet», 42 с.

Субота • 25 січня

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

UA:Перший

6:00 М/с «Кмiтливиий Сяо Цзи».
6:25 Гiмн України.
6:30,7:15,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,2:10 Новини.
9:30 «Зворотнiй вiдлiк».
11:50,13:15,0:10 Телепродаж.
12:10 Д/с «Королiвський тур».
13:35 Д/с «Мегаполiси».
14:05,2:40 Бiатлон. Кубок свiту. VI
етап. Одиночна змiшана естафета.
15:40,5:45 Погода.
15:55,4:15 Бiатлон.
Кубок свiту. VIII етап. Змiшана
естафета.
17:35 Т/с «Епоха честi».
20:25 Д/с «Свiт дикої природи».
21:25 Д/с «Боротьба за виживання».
22:00 Х/ф «Сiмейний портрет в
iнтер`єрi».

Канал «1+1»

6:05,7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 Комедiя «Назад у майбутнє».
11:55 Комедiя «Назад у майбутнє
14:00 Комедiя «Назад у майбутнє
16:20 Комедiя «Чорний лицар».

18:10 «Вечiрнiй квартал».
19:30,5:50 «ТСН».
20:15 «Новорiчний
Вечiрнiй квартал».

Iнтер

3:30 «Орел i решка. Шопiнг».
5:05 «Top Shop».
5:35 «Чекай на мене. Україна».
7:15 Х/ф «Без сина не приходь!»
9:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня».
10:00 «Корисна програма».
11:00 Х/ф «Кортик».
15:10 Х/ф «Бiле сонце пустелi».
16:50,20:30 Т/с «Не жiноча робота».
20:00 «Подробицi».
22:25 Т/с «Рiдкiсна група кровi».

ICTV

5:15 Факти.
5:40 Особливостi нацiональної
роботи.
9:05 Х/ф «Перший лицар».
11:40 «На трьох». (16+).
12:45 Факти. День.
13:00 Дизель шоу. (12+).
16:50 Х/ф «Цар скорпiонiв 5: Книга
душ». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.

19:10 Х/ф «Останнiй мисливець на
вiдьом». (16+).
21:05 Х/ф «Темна вежа». (16+).
22:50 Х/ф «Час вiдьом». (16+).

Новий канал

3:00 Зона ночi.
5:40 Телемагазин.
5:55 Таємний агент.
7:10 Таємний агент.
Пост-шоу.
9:00 Ревiзор.
11:00 Х/ф «Кур`єр». (16+).
13:00 Х/ф «Школа супергероїв».
15:00 Х/ф «Медальйон».
16:45,18:45 Kids` Time.
16:50 М/ф «Монстри проти
прибульцiв».
18:50 Х/ф «Битва за Землю». (16+).
21:00 Х/ф «Елiзiум:
Рай не на Землi».
23:10 Х/ф «Втеча неможлива».

СТБ

7:20 Х/ф «Нiч вiдпочинку для
мами». (12+).
9:15 Т/с «Доньки-матерi». (12+).
17:05 Х/ф «Панi покоївка».
19:10 Х-Фактор.
22:00 Х/ф «Жiноча iнтуїцiя».

Про намір встановлення меж земельної ділянки

28 січня 2020 року о 12.00 відбудеться встановлення межових знаків на винесення в натуру меж земельної ділянки за адресою: Київська область, місто Буча,
вул. Яблунська, 35, кадастровий номер 3210800000:01:115:0021.
Просимо власників та землекористувачів суміжних земельних ділянок з’явитися для погодження меж та встановлення межових знаків.

До уваги платників!

З 03.01.2020 року – нові рахунки для сплати ЄСВ.

Г

оловне управління ДПС у Київській області повідомляє, що у зв’язку із запровадженням з 01.01.2020 року нового Плану рахунків бухгалтерського обліку в
державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
31.12.2013 № 1203, Державною казначейською службою України генеровані параметри нових рахунків на ім’я Головного управління ДПС у Київській області із зарахування коштів єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ), які набирають чинності з
03.01.2020 року.
Звертаємо увагу, що кошти сплачені платниками з 03.01.2020 року на старі рахунки, не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам, як нез’ясовані
надходження.
Нові рахунки будуть розміщені на офіційному субсайті «Територіальні органи
ДПС у Київській області» у розділі «Бюджетні рахунки».
Головне управління ДПС у Київській області
* Втрачений поліс серія АП №0080379, виданий Ірпінським відділенням НАСК «ОРАНТА» на ім’я
Єрмашова Наталія Петрівна, вважати недійсним.
* Втрачене посвідчення УБД МВ – 056391, видане на ім’я Ольшанський Ян Вікторович, вважати
недійсним.
* Втрачений договір купівлі-продажу, реєстраційний номер 1260, серія та номер ВТЕ 816584, виданий 26.06.2013 р. Гринюк П.Д., приватний нотаріус Бородянського районного нотаріального округу
на ім’я Мерімерін Олександр Володимирович, вважати недійсним.

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,5:20 Зоряний шлях.
9:30 Т/с «Спадкоємиця мимоволi»,
1-6 с. (12+).
15:20 Т/с «Спадкоємиця
мимоволi». (12+).
17:10 Т/с «Чужий грiх», 1 i 2 с. (16+).
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Чужий грiх». (16+).
22:50 Х/ф «Кохання i трохи перцю».

ТК «Київ»

8:00,12:00 Лiкар знає.
9:00,5:05 Д/с «Планета iнновацiй»,
5 i 6 с.
10:00 Зiрковий смак.
10:50 Веселi старти.
11:25 Welness.
11:35 «Київськi iсторiї».
11:45 Служба порятунку.
13:00 Телемаркети.
14:00,15:15 Х/ф «Людина, яка

змiнила все». (16+).
15:00,17:00,19:00,21:00 СТН.
16:30 Прогулянки мiстом.
16:50 Snooker в Українi.
17:15 «Тут i зараз».
18:15 Київськi iсторiї.
18:25 «Цивiлiзацiя Incognita».
19:25 Т/с «Вiра», 15 с. (12+).
21:30 Х/ф «Пеле: Народження
легенди». (12+).
23:20 «Українська Нацiональна
Лотерея».
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UA:Перший

6:00 М/с «Кмiтливиий Сяо Цзи».
6:25 Гiмн України.
6:30,7:15,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,2:10,5:00
Новини.
9:30 Енеїда.
10:25,12:25,0:10 Телепродаж.
10:45 Х/ф «Невезучий папарацi».
12:40,14:00,17:15 Д/с
«Мегаполiси».
13:10,2:40 Бiатлон. Кубок свiту. VI
етап. Мас-старт 15 км. Чоловiки.
14:50 Д/с «Дикi тварини».
15:50,3:30 Бiатлон. Кубок свiту. VI
етап. Мас-старт 12,5 км. Жiнки.
16:50 UA:Бiатлон. Студiя.
17:35 Т/с «Епоха честi».
20:25 Д/с «Свiт дикої природи».
21:25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:00 Х/ф «Басейн». (16+).
4:20 #ВУкраїнi.
4:50 Погода.
5:25 Спiльно.

Канал «1+1»

6:00 М/ф.
6:25,7:10 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:45 «Свiт навиворiт 6».
11:15 Бойовик «Форсаж». (16+).
13:15 Бойовик «Подвiйний
форсаж». (16+).
15:30 Бойовик «Потрiйний форсаж:
Токiйський дрифт». (16+).
17:30 Бойовик «Форсаж 4». (16+).
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Голос країни 10».
23:35 «Жiночий квартал».
1:20 «Вечiрнiй квартал».
2:35 «Розсмiши комiка».

Iнтер

3:10 «Добривечiр на Iнтерi».
3:25 «Орел i решка. Шопiнг».
4:00 «Великий бокс. Даннi Гарсiя Iван Редкач».
5:00 «Top Shop».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Чудеса свiту».
11:00 «Орел i решка. Iвлєєва vs.
Бiднякiв».
12:00 «Орел i решка. Перезавантаження».
13:00 Х/ф «З Неаполя з любов`ю».

15:00 Т/с «Мене звуть Мелек».
18:10 Х/ф «Золото Флiнна». (16+).
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Загублене мiсто Z».
23:10 Х/ф «Невловимий». (16+).
0:50 «Пережити Холокост. Вiйна
Фредi Ноллера».
1:55 «Речдок».

ICTV

4:55 Скарб нацiї.
5:00 Еврика!
5:10 Факти.
5:35 Не дай себе ошукати.
6:25 Громадянська оборона.
7:20 Антизомбi. Дайджест.
8:20,2:00 Секретний фронт.
Дайджест.
9:10 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12:45 Факти. День.
13:05 Х/ф «Цар скорпiонiв 5: Книга
душ». (16+).
15:00 Х/ф «Темна вежа». (16+).
16:50 Х/ф «Останнiй мисливець на
вiдьом». (16+).
18:45 Факти тижня.
20:35 Х/ф «Дракула: Невiдома
iсторiя». (16+).
22:20 Х/ф «Мисливцi на вiдьом».
0:00 Х/ф «Пекло». (16+).

Новий канал

6:00 Таємний агент.
7:20 Таємний агент. Пост-шоу.
9:05,10:45 Kids` Time.
9:10 М/ф «Луїс i прибульцi».
10:50 М/ф «Монстри проти
прибульцiв».
12:50 Х/ф «Клони».
14:40 Х/ф «Битва за Землю». (16+).
16:50 Х/ф «Елiзiум: Рай не на Землi».
19:00 Х/ф «Репродукцiя». (16+).
21:00 Х/ф «Сiм сестер». (16+).
23:20 Х/ф «Демон всерединi».
1:10 Ревiзор.

СТБ

6:25 Хата на тата. (12+).
18:00,19:00 Слiдство ведуть
екстрасенси. (16+).
19:55 Один за всiх. (16+).
22:15 Детектор брехнi. (16+).

Канал «Україна»

6:30 Сьогоднi.
7:30 Зоряний шлях.
9:00 Т/с «Чужий грiх». (16+).
12:50 Т/с «Подаруй менi життя».

17:00 Т/с «Утiкачка», 1 i 2 с. (12+).
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с «Утiкачка». (12+).
23:00 Т/с «Горобини китицi
червонi», 1-3 с.
2:15 Т/с «Горобини китицi червонi».
2:35 Х/ф «Кохання i трохи перцю».

ТК «Київ»

7:30,6:30 Мультляндiя.
8:00,12:00 Лiкар знає.
9:00 «Шеф-кухар».
9:30 Веселi старти.
10:05 Т/с «Вiра», 15 с. (12+).
11:45 Прогулянки мiстом.
13:00 Телемаркети.
14:00,15:15 Х/ф «Пеле: Народження
легенди». (12+).
15:00 СТН.
16:05 Т/с «Пуаро», 16 с. (12+).
17:45,0:15 Т/с «Пуаро», 17 с. (12+).
19:20,4:15 Т/с «Вiра», 16 с. (12+).
21:00 СТН-Тижневик.
22:00 Спорт-Тижневик.
22:20,5:45 Т/с «Окупованi», 4 с.
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:15 «Тут i зараз».
1:45 Життєвi iсторiї.
* Втрачений диплом спеціаліста «вчитель української
мови і літератури», виданий
27 липня 2004 року (Рішення
державної
екзаменаційної
комісії від 25 червня 1997
року) Національним педагогічним університетом імені
М.П Драгоманова, ЛОВЕ
№008602 на ім’я Петраш
Олена Віталіївна, вважати
недійсним.
* Втрачене посвідчення багатодітної сім’ї ДБ 360936,
видане Бучанською міської радою від 20.09.2018 р.
на ім’я Поляков Святослав
Андрійович, вважати недійсним.
* Втрачено довідку №510604
про взяття на військовий облік, видану Ірпінським військовим комісаріатом на ім’я
Швабій Костянтин Іванович,
вважати недійсною.

1

ЖЕК г. Буча

Пушкінська, 7ж

2

2

4

ЖЕК г. Буча

Полтавська, 6

3

3

3

5

ЖЕК г. Буча

Ватутіна, 4б

3

3

3

7

ЖЕК г. Буча

Михайловського, 69-А

1

1

9

ЖЕК г. Буча

Шевченка, 48б

2

12

ЖЕК г. Буча

Лісова, 1б

4

14

ЖЕК г. Буча

Вокзальна, 129а

3

2

К

1

2

2
4

3

4
3

4

4

3

15

ЖЕК г. Буча

Л. Качинського, 4-В

9

7

9

8

9

9

9

9

18

ЖЕК г. Буча

Нове Шосе, 8

4

4

4

4

4

4

4

4

19

ЖЕК г. Буча

К-Мироцька, 104

8

8

25

ЖЕК г. Буча

ул. Ястремська, 9

2

26

ЖЕК г. Буча

Б. Хмельницького, 19

2

2

2

2

2

27

ЖЕК г. Буча

Б. Хмельницького, 19

2

2

2

2

2

28

ЖЕК г. Буча

Островського, 36

8

6

8

8

29

ЖЕК г. Буча

Б. Хмельницького, 2

4

4

4

4

4

4

4

4

11

12

11

12

12

12

12

7

7

7

3

3

7

7

8

8

8

2

31

ЖЕК г. Буча

Енергетиків, 6

12

32

ЖЕК г. Буча

Енергетиків, 10

5

33

ЖЕК г. Буча

Н. Шосе, 17

7

34

ЖЕК г. Буча

Н. Шосе, 5

3

39

ЖЕК г. Буча

Г. Майдану, 10

7

7

41

ЖЕК г. Буча

Польова, 24

6

6

46

ЖЕК г. Буча

Вишневецького, 69

2

2

2

48

ЖЕК г. Буча

Тарасівська, 6-8

1

49

ЖЕК г. Буча

Тарасівська, 10 Д

13

11

13

52

ЖЕК г. Буча

Центральна, 33а

8

8

53

ЖЕК г. Буча

Центральна, 39

5

5

54

ЖЕК г. Буча

Водопровідна, 62

7

7

55

ЖЕК г. Буча

Яблунівська, 203

5

5

5
7

7

8

5

7

7

7

7

7

2

2

2

2

2

12

13

11

13

13

5

4

5

5

5

4

5

5

3
7

2

5
3
6

6

6

1
8
5

4

5

4

6

7

8

7

7

56

ЖЕК г. Буча

пр.Садовий, 31

2

2

58

ЖЕК г. Буча

Яблунівська, 78

2

2

59

ЖЕК г. Буча

Склозаводська, 2

2

2

2

61

ЖЕК г. Буча

Склозаводська, 8

7

7

7

62

ЖЕК г. Буча

Склозаводська, 5

10

8

10

10

10

10

10

10

64

ЖЕК г. Буча

Шевченка,79 Б

1
124

104

126

94

129

100

129

162

2
2

2
2
7

Графік вивозу ТПВ від приватних
помешкань в м. Буча

понеділок

вул. Б. Ступки, Воїнів-Інтернаціоналістів, Вишнева, Вокзальна, Героїв Крут, Грушевського,
Дачна, М. Дунаєвського, Є. Гребінки, Є. Патона, З. Гайдай,К. Білокур, Києво-Мироцька (від
Нового Шосе до Ястремської), В. Кондратюка, Л. Качинського, Л. Українки, Лісова,
М. Булгакова, М. Носова, Мельниківська,І. Мічуріна,Н. Яремчука, Новаторів, Нове Шосе
(парні №№), О. Тихого, Перемоги, Першотравнева, пров. Б. Ступки, пров. Є. Гребінки, пров.
Перемоги, Р. Шухевича, Рубежівська, пров. Урожайний, Пушкінська (від Нового Шосе
до вул. Л. Качинського), І. Світличного, А. Солов’яненка, Яблунська (від №219 до №384),
Ястремська.

вівторок

вул. Пушкінська, Т. Шевченка, пров. Т. Шевченка,М. Гоголя (від Нового Шосе до вул. СтароЯблунська), Києво-Мироцька (від вул. І.Тургенєва до вул. Старо-Яблунська),
І. Тургенєва (від вул. Гамалія до Нового Шосе), М. Гамалія, Революції (від вул. М. Гамалія
до Нового Шосе), Л. Толстого, пров. Л. Толстого, Ш. Руставелі, М. Ридзанича, І. Франка,
пров.М. Ридзанича, Дніпровська, Сім’ї Красовських, Комарова, Старо-Яблунська, НовоЯблунська, Набережна, Камінського.

середа

б-р Б. Хмельницького (непарні №№), вул. Жовтнева, М. Горького, М. Тюменцева-Хвилі,
У. Кармелюка, Заводська, пров. Заводський, Ворзельська, Переїзна, Депутатська,Нагорна,
Островського, Польова, Ново-Лермонтова, Трудова, пров. Трудовий, М. Гореня, пров.
М. Гореня, М. Лермонтова, пров. Санаторний, пров. Жовтневий, Л. Ревуцького, Сім’ї
Забарило, І. Руденка, Нове Шосе (непарні №№), М. Мурашка, В. Чорновола.

четвер

Назва вулиці/провулку

пров. Вокзальний, вул. Водопровідна, пров. Садовий, пров. Волгоградський, Центральна,
Гагаріна, пров. Гагаріна, Лугова, Садова, Вчительська, пров. Вчительський, Південна,
Січових Стрільців, Миру, Г. Сковороди, Д. Вишневецького, Яблунська (від №2 до №342),
Заводська, О. Вишні, пров. О. Вишні, Будівельна, Будівельний тупик.

п’ятниця

День
тижня

Про оголошення конкурсного відбору суб’єктів оціночної
діяльності для оцінки нерухомого майна, в тому
числі земельних ділянок несільськогосподарського
призначення на території селища Гостомель

вул. Гоголя (від Нового Шосе до вул. Котляревського), Л. Глібова, пров. Революції,
Патріотів, О. Олеся, В. Стефаника, Інститутська, В. Липківського, С. Гулака-Артемовського,
О. Грибоєдова, І. Котляревського, Революції (від Нового Шосе до вул. Котляревського),
Пушкінська (від Нового Шосе до вул. І. Тургенєва), І. Тургенєва (від Нового Шосе до вул.
О. Грибоєдова), М. Некрасова, А. Михайловського, Сілезька, Полтавська, Кочубея, Ватутіна,
Києво-Мироцька (від вул. Вокзальна до вул. Тургенєва), Димитрова, Нова, Жовтнева (від
залізничного переїзду до вул. Києво-Мироцька), Я.Мудрого, Яснополянська, І. Багряного,
пров. Яснополянський, В. Марченка, Л. Симиренка, М. Лисенка, П. Орлика, І. Мазепи.

* Втрачене свідоцтво про право власності на житло 22.03.1996 року м. Ірпінь. Органи
приватизації радгоспу «Київський» на ім’я Буяло Ірина Володимирівна, Якубовська
Павлина Леонтіївна, Якубовський Володимир Андрійович, Трифонова Людмила
Володимирівна, Трифонов Віктор Іванович, Буяло Олег Ігорович видане згідно з розпорядженням (наказом) від 22 березня 1996 року №114. Квартира №1 приміщення
у квартирі спільного заселення №9-б по вулиці Радгоспна в місті Буча зареєстрована
Ірпінським МБТІ і записана у реєстрову книгу за № 310 кн.17-145 від 27 березня 1996
року, вважати недійсним.

онкурсна комісія Гостомельської селищної ради з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для оцінки нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території селища Гостомель, оголошує
конкурс по відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою її подальшого продажу.
Дата конкурсу – 03 лютого 2020 року.
Місце проведення конкурсу – Київська обл., сел. Гостомель, вул. СвятоПокровська, 220.
Час проведення конкурсу – 14:00
Відомості про об’єкт оцінки:
Земельна ділянка знаходиться за адресою: селище Гостомель, вул. Центральна, 1-п
Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств.
Площею – 0,1667 га, кадастровий номер 3210945900:01:022:0057.
Термін виконання - 7 робочих днів.
Конкурс здійснюється відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності для оцінки нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території селища Гостомель, згідно
затвердженого рішення Гостомельської селищної ради №600-35-VII від 22.03.2018
року та згідно рішення Гостомельської селищної ради №1039-58-VII від 21 грудня
2019 року.
Претенденти подають секретарю конкурсної комісії заяву та конкурсну документацію. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтверджуючих документів, що містяться в конверті.
До підтверджуючих документів належать:
−− заява на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 1 до Положення);
−− копія установчих документів претендента;
−− копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну
грошову оцінку земельних ділянок;
−− письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок, завірені їхніми особистими
підписами;
−− інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів,
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним);
−− копія кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника;
−− конкурсні пропозиції щодо вартості виконання робіт відповідно до калькуляції
витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а також строк виконання робіт з експертної оцінки земельної ділянки;
−− кошторис на надання послуг.
До підтверджуючих документів можуть додаватися рекомендації та висновки
контролюючих органів та інших державних установ щодо практичної діяльності
претендентів.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в
інформації про проведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати за адресою: селище Гостомель, вул.
Свято-Покровська, 220, каб. №3 ; телефон для довідок 045 97 31 8 52.
Кінцевий термін подання заяв та документів учасникам конкурсу – за 4 робочих днів до дати проведення Конкурсу.
Останній день подачі заяв – 27 січня 2020 року до 15:00 год.
ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД
◆ Головний спеціаліст планово-економічного відділу
Вимоги до кандидата: вища освіта не нижче ступеня бакалавр, вільне володіння державною мовою, досконале володіння комп’ютером, знання чинного
законодавства.
◆ Головний спеціаліст з кадрової роботи:
Вимоги до кандидата: вища освіта не нижче ступеня бакалавр, вільне володіння державною мовою, досконале володіння комп’ютером, знання чинного
законодавства.
◆ Адміністратор системного обслуговування:
Вимоги до кандидата: вища освіта не нижче ступеня бакалавр, вільне володіння
державною мовою, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування,
державній службі або на керівних посадах в інших сферах не менше 1 року.
◆ Провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів:
Вимоги до кандидата: вища освіта не нижче ступеня бакалавр, вільне володіння державною мовою, досконале володіння комп’ютером, знання чинного
законодавства.
◆ Провідний спеціаліст (уповноважена особа):
Вимоги до кандидата: вища освіта не нижче ступеня бакалавр, не менше двох
років досвіду роботи у сфері закупівель, належний обсяг знань чинного законодавства у сфері публічних закупівель та практика його застосування.
За довідками та для подачі документів звертатись в Гостомельську селищну
раду: селище Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220 (каб.3) або за телефоном:
(04597) 32-007.
* Втрачене посвідчення багатодітної сім’ї АІ № 010054, видане 13.04.2012 року на ім’я
Літкевич Альона Миколаївна, вважати недійсним.
* Втрачений військовий квиток НУ № 8843856, виданий Києво-Святошинським військовим комісаріатом на ім’я Бур’янов Віктор Миколайович, вважати недійсним.
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ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

№
п/п

Неділя

Субота

П"ятниця

Четвер

Середа

Вівторок

Понеділок

Адреса контейнерних
майданчиків

Кіл-ть
конт. (шт)

Графік вивозу ТПВ КП "БУЖКГ" в м.Буча

9

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

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

№ 2 від 16 січня 2020 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

10

СУСПІЛЬСТВО

З

1 січня 2020 року Державна казначейська служба
України (далі – Казначейство) перейшла на ведення
бухгалтерського обліку за Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 №1203, із
змінами та доповненнями (далі – План рахунків №1203).
Відповідно з 01.01.2020 введено в дію нові рахунки для
зарахування податків, зборів, платежів до державного
та місцевих бюджетів, рахунки в системі електронного
адміністрування ПДВ, системі електронного адміністрування реалізації пального і спирту етилового, рахунки
для зарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування та депозитні рахунки
митних органів, рахунки для зарахування власних надходжень, відкриті за Планом рахунків №1203 з урахуванням міжнародного номеру банківського рахунку IBAN,
який налічує 29 знаків, відповідно до вимог постанови
правління Національного банку України від 28.12.2018
№162 «Про запровадження міжнародного банківського
рахунку (IBAN) в Україні» (зі змінами).
Нові рахунки розміщені на сайті Державної казначейської служби України (https://www.treasury.gov.ua) та
передані органам місцевого самоврядування та органу
податкової служби.
Звертаємо увагу, що рахунки, які були відкриті за
Планом рахунків бухгалтерського обліку виконання
державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000
№119 (далі – План рахунків №119) з 01.01.2020 закриті.
Але протягом трьох операційних днів поточного
року (03, 08, 09 січня) платниками податків було спрямовано 271,7 тис. платіжних трансакцій на недіючі рахунки. Відповідно такі кошти Казначейством не зараховуються, а повертаються банківським установам як
«нез’ясовані надходження».
Враховуючи зазначене та з метою запобігання виникненню у платників податкового боргу зі сплати
податків, зборів, платежів Казначейство вкотре звертається з проханням забезпечити правильність сплати
податків, зборів, платежів на нові реквізити рахунків,
які відкриті за Планом рахунків №1203.

Реквізити нових рахунків для зарахування податків,
зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів
розміщені на вебпорталі Казначейства та на вебсторінках головних управлінь Казначейства в областях та
м. Києві. Також реквізити зазначених рахунків можна отримати у відповідних органах, що контролюють
справляння надходжень бюджету.

Увага!

Нові рахунки
До уваги платників податків, банківських установ, юридичних та фізичних осіб.
Реквізити рахунків в системі електронного адміністрування ПДВ, системі електронного адміністрування
реалізації пального і спирту етилового, рахунків для зарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування необхідно отримати у відповідних органах Державної податкової служби України,
реквізити депозитних рахунків митних органів – у відповідних органах Державної митної служби України.
Крім того, звертаємо увагу, що кошти, які зараховуються як власні надходження бюджетним установам,
це кошти, які сплачуються юридичними чи фізичними
особами за послуги, що надаються такими бюджетними
установами (наприклад, плата за навчання, плата за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах та ін.).
Також протягом трьох операційних днів поточного року (03, 08, 09 січня) юридичними та фізичними
особами було спрямовано 124,4 тис. платіжних трансакцій на недіючі рахунки відповідних бюджетних
установ. Такі кошти як «нез’ясовані надходження»
Казначейством також повертаються банківським
установам, через які здійснювалася оплата.
За новими реквізитами балансових рахунків 3125
«Рахунки для зарахування до спеціального фонду дер-
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Актуально

До уваги споживачів, які мають пільги
на оплату житлово-комунальних послуг

27.12.2019 року Уряд ухвалив постанову Кабінету Міністрів України №
1123 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо питань надання субсидій
та пільг на оплату житлово-комунальних послуг», якою внесено зміни до
порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг в частині
зняття часових обмежень щодо можливості подання пільговиком заяви
структурному підрозділу з питань соціального захисту населення щодо
виплати йому пільги у грошовій готівковій формі.
1 січня 2020 року пільговики мають грошову готівкову форму отримання
право подати заяву про перехід на пільги на житлово-комунальні послу-

З

Відтепер діють лише
банківські рахунки
міжнародного стандарту IBAN

З 13 січня в Україні застосовуватимуться лише
рахунки за стандартом IBAN.
ідкриття рахунків за новим стандартом розпочалося ще з 5 серпня 2019 року. Саме тоді усі
банки почали відкривати клієнтам нові рахунки за
новим стандартом, а діючі рахунки змінювати відповідно до вимог цього стандарту.
Державна податкова служба України перейшла
на міжнародні стандарти IBAN з 1 жовтня 2019
року. Такий перехід відбувся без збою в наповненні
державного та місцевих бюджетів.
Нагадаємо, що Нацбанком для забезпечення виконання бюджетних програм у повному обсязі було
прийнято рішення про продовження до 12.01.2020
року можливості заповнення пари реквізитів у документах на переказ коштів.
Відповідно до стандартів IBAN номер банківського рахунку складатиметься з 29 символів, зокрема: коду України, контрольного розряду, коду
банку, самого рахунку.
Дізнатися про реквізити рахунків для сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування та інших платежів
до бюджету в розрізі адміністративно-територіальних одиниць України платники податків можуть на
вебпорталі ДПС у розділі «Бюджетні рахунки» за посиланням https://tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/.
Крім того, реквізити рахунків можна дізнатися у
контролюючого органу ДПС за місцем реєстрації
або місцем здійснення діяльності.
За матеріалами пресслужби
Державної податкової служби України

В

жавного бюджету власних надходжень бюджетних
установ» та рахунків 3155 «Рахунки для зарахування
до спеціального фонду місцевого бюджету власних
надходжень бюджетних установ» необхідно звертатися до розпорядників бюджетних коштів (надавачів
відповідних послуг), на ім’я яких вони відкриті.

ги. Відповідно до вищевказаної постанови пільга надається у грошовій готівковій формі шляхом перерахування
коштів на рахунок пільговика в уповноваженому банку з місяця, що настає
за місяцем подання заяви.
Для того, щоб перейти на грошову
готівкову форму отримання пільг необхідно взяти в уповноваженому банку
м. Буча довідку про реквізити карти для
соціальних виплат (куди перераховувати кошти), звернутися до Управління
праці та заповнити відповідну заяву.
Приймальні дні: понеділок, середа з
8:00 до 17:00 (обідня перерва з 12:00 до
13:00), п’ятниця до 12:00 (відділ персо-

Закодоване телебачення: за що будуть платити українці?
З 20 січня глядачі супутникових антен втратять доступ до 23 українських
каналів. Їхній сигнал буде закодовано. Майже шістьом мільйонам українців доведеться або платити за перегляд, або шукати альтернативу. Які канали зникнуть із вільного доступу і чому? На ці питання спробували відповісти експерти Центру громадського моніторингу та контролю.
Які канали закодують?
Супутниковий сигнал своїх каналів закодують чотири найбільші медіагрупи: StarLightMedia, 1+1 media,
InterMediaGroup та «Медіа Група
Україна». Усього з вільного доступу зникнуть 23 супутникові канали: СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2,
«Оце», «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс»,
«УНІАН», «Бігуді», «Інтер», НТН, К1, К2,
«Мега», «Піксель», Zoom, «Enter-фільм»,
«Україна», НЛО ТБ, «Індиго TV».
Канали будуть закодовані системою
умовного доступу Verimatrix. Це американська безкарткова система, яку неможливо зламати чи «перепрошити».У
медіакомпаніях свідомі того, що не всі
користувачі перейдуть на платні послуги. Але вважають, що це правильна довгострокова стратегія розвитку.
«Кількість тих, хто готовий платити
за якісну послугу в Україні, як і в усьому
світі, зростає. Радує, що наших глядачів
цікавлять саме національні канали топ6 телеканалів («Україна», «1+1», ICTV,
СТБ, Новий канал та «Інтер») − це той
ключовий продукт, якого потребує більшість», − переконаний директор зі стратегії та розвитку бізнесу «Медіа Групи
Україна» Федір Гречанінов.
Варто наголосити, що під кодування
потрапить лише розважальне супутни-

кове телебачення. Інформаційні супутникові канали залишаться, як і раніше,
безкоштовними. Зокрема, відкритим
буде державне та суспільне мовлення –
«Перший», «Культура», «Рада», UA TV.

Чому закривають сигнал?
Експерти називають кілька причин
кодування супутникового сигналу українськими медіагрупами. Найперше – це
питання ліцензійних прав і безпеки.
Оскільки канали купують ліцензований
контент лише для території України, то
мусять забезпечити його поширення
лише в межах кордону. Тим часом відкритий супутниковий сигнал дозволяє
дивитись програми не лише українцям,
а й сусіднім країнам. Зокрема, це стосується західних фільмів, серіалів, спортивних трансляцій та різноманітних
розважальних шоу.

Ще однією причиною кодування супутникових каналів є зобов’язання медіагруп перед провайдерами, які надають ТБ-послуги.
«Наразі ринок платного телебачення належить провайдерам. І вони нам
вказують шлях, яким цей ринок може
розвиватися. Кодування супутника −
одна з їхніх вимог», − розповів Микола
Фаєнгольд, комерційний директор дивізіону Digital&PayTVStarLightMedia.
За його словами, що більше медіа розвинуть цей ринок, то більше перспектив
матимуть для виробництва контенту.
Серед інших причин кодування експерти називають також боротьбу з піратством. На їхню думку, це допоможе
покласти край незаконним ТБ-сервісам,
які ретранслюють продукти без дозволу
власників. Власне, за кордоном фактично
немає суто безкоштовного телебачення.

Що робити власникам
супутникових антен?
Власники супутникових антен можуть
або далі дивитись безкоштовні канали, що
залишились, або купити тюнер для розкодування, або ж обрати альтернативу.
Аби дивитись далі СТБ чи «1+1» доведеться купити спеціальний тюнер
з вбудованою системою кодування
Verimatrix. В інтернет-магазинах його
можна придбати за 1099 грн. На ньому
має бути обов’язкове маркування «УТБ»
(«Українське телебачення»). Після цього
потрібно підключитись до офіційних посередників – XtraTV або Viasat – й обрати
зручний абонентський пакет. Наприклад,

ніфікованого обліку пільгових категорій населення, каб. № 11, 12 , телефон:
49-906).

на часі
XtraTV має 7 пакетів. Найдешевший –
55 грн/міс., найдорожчий – 189 грн/міс.
Водночас Viasat пропонує 5 тарифних пакетів, вартість яких коливається від 69 до
249 гривень на місяць.
Інші варіанти – обрати один з альтернативних способів перегляду ТБ.
Зокрема, це може бути цифрове ефірне
мовлення (Т2). Для цього потрібно придбати антену і тюнер для прийому цифрового сигналу.
Також можна підключити кабельне телебачення. Сьогодні найбільшими провайдерами є компанії «Тріолан» і «Ланет».
Через переформатування медіаринку
у новому році вони підвищили ціну на
свої послуги. Вартість місячного пакета
в «Тріолані» зросла з 70 грн до 96 грн. У
«Ланеті» найдешевший пакет коштує 59
грн/міс., хоча раніше в компанії попередили про зростання тарифу до 90 грн.
Як альтернативу супутниковому ТБ
експерти радять також інтернет-телебачення, яке дає можливість дивитись
фільми і передачі на різних пристроях і
в будь-яких місцях. Це так звані IPTV та
ОТТ-платформи. Найпопулярнішими
сервісами є Megogо (від 80 грн/міс.) та
Oll.tv (від 79 грн/міс.). Також в Україні
набуває популярності американський
Netflix, місячна підписка на який коштує близько 212 грн.
Варто наголосити, що зміни торкнуться лише тих, хто дивиться супутникове ТБ. Для глядачів ЕФІРНОГО телебачення усе залишиться по-старому.
А на глядачів кабельного телебачення
чекає зростання тарифів.

Актуально
Кожна жінка, незалежно від віку та
пори року, хоче мати гарний вигляд.
Але не всім відомо, що взимку нашу
зовнішність очікує безліч випробувань. Тому необхідно переглянути
догляд за більш вразливими в холодний період шкірою та волоссям. І тільки правильне піклування
забезпечить привабливий вигляд і
здоров’я.
Також підійде олія жожоба (вітамін Е)
і кедрова. Креми з вітаміном С укріплюють шкіру, забезпечують її енергією. Вітамін А входить до складу кремів
з омолоджувальними властивостями.
Додатковий масаж обличчя поліпшить
кровообіг.
Догляд за волоссям варто зосередити
на отриманні вітамінів та захисті.
Для зимового сезону добре було б
користуватися спеціальними живильними шампунями для коренів і бальзамами, що відроджують кінчики волосся. Можна чергувати їх із засобами для
зміцнення, тоді ваше волосся буде еластичним і блискучим.
Взимку часто з’являється лупа.
Відповідні шампуні і бальзами та пра-

Варто знати

Якої шкоди завдають електронні
цигарки, вейпи та інші нагрівальні
прилади?

IQOS, електронні цигарки та вейпи – дедалі частіше українці обирають
альтернативу звичайним цигаркам. Виробники наголошують, що їх продукція діє з мінімальною шкодою для здоров’я. Водночас у Міністерстві
охорони здоров’я розвінчують міфи, що електронні цигарки та їхні різновиди безпечні. Вони лише психологічно відтягують момент відмови
від куріння. Та й уміст різних домішок може зашкодити здоров’ю.
горіння (канцерогенні смоли, аміак,
Вейпи, електронні сигарети
Медики зі США виявили причину чадний газ). Оскільки IQOS нагріває
захворювань, спричинених курін- тютюн, а не підпалює його, шкідливі
ням електронних цигарок і вейпів. продукти горіння не виділяються. А
Наприкінці минулого року в Нью- сумарна кількість шкідливих речовин
Йорку заявили, що в заправках для знижується на 90–95%.
Консультаційний комітет FDA (амевейпів, які використовували загиблі,
виявлено багато вітаміну Е.
риканський орган з контролю за якісНа початку серпня в США зафіксу- тю харчових продуктів та лікарських
вали 94 випадки легеневих хвороб, зу- препаратів) підтвердив, що IQOS видімовлених, за словами медиків, курін- ляє значно менше шкідливих речовин,
ням електронних сигарет. Навіть було ніж сигарети.
Але будь-який тютюн містить нікозафіксовано першу смерть людини від
хвороби, яку спровокувала ця шкідли- тин. Тому під час використання IQOS
ви споживаєте нікотин приблизно в
ва звичка.
Небезпечну речовину виявили в ка- тій самій кількості, що і з сигарет. А
набісі та рідинах для вейпів, якими ко- нікотин викликає залежність.
Центр з контролю та профілактики
ристувалися хворі, а також в організмі
захворювань в США наголошує, що
всіх пацієнтів.
Результати відповідних досліджень вейпи чи електронні сигарети проопубліковано на сайті департамен- типоказані малолітнім, вагітним і
ту охорони здоров’я американського дорослим, які не вживають тютюнові
вироби.
штату Нью-Йорк.
Також вони заявили, що якщо людиВідомо, що вітаміну Е багато у мигдалі, оливковій та реп’яховій оліях. Він на не хоче відмовлятись від вейпа чи
доступний як звичайна харчова добав- електронних цигарок, вона не повинка і часто використовується для косме- на купувати продукцію в неофіційних
магазинах, друзів чи на вулиці. Також
тичного догляду за шкірою.
в жодному разі не можна змінювати чи
додавати до заправок речовини, які не
IQOS
Найстрашніший інгредієнт у сига- рекомендовані виробником.
Підготувала
ретному димі – не нікотин. Найбільшої
Ірина ПАЯСЬ
шкоди здоров’ю завдають продукти

вильне харчування – одна з головних
умов красивого волосся. Намагайтеся
вживати більше білкової їжі – це головний будівельний матеріал, було б непогано їсти свіжу зелень, овочі і фрукти.
Щоб волосся не випадало через брак

вітаміну В, можна ввести у свій раціон
житній хліб, особливо корисний підсушений, і булочки з цільного зерна. І
звичайно, незмінне правило доброго
здоров’я – пити більше чистої води.
Підготувала Тетяна ДОМАРЄВА

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

догляді за шкірою необхідно змінити літні процедури – очищення,
зволоження, захист на більш посилене піклування – очищення, живлення,
захист. Варто звернути увагу на те, що
взимку тип шкіри дещо змінюється:
влітку жирна – взимку нормальна, якщо
влітку нормальна – то взимку скоріше
всього суха, та якщо в теплу пору року
суха – то в холодний період надчутлива.
Для очищення і тонізації шкіри в осінньо-зимовий період варто використовувати засоби по догляду за шкірою, які не
містять мила, а більш м’яко очищують її.
Воду намагайтеся пом’якшувати, можна
кип’ятити, або вмиватися відварами з трав.
Слід пам’ятати, що проводити будьякі процедури з обличчям необхідно не
пізніше, ніж за годину до виходу на вулицю.
Для живлення і захисту клітин і тканин шкіри в холодну пору року варто
використовувати засоби, збагачені ліпідами. Вони виступають як бар’єр проти
вітру й холоду. Зверніть увагу на креми,
які мають у своєму складі ланолін, сирин, вітаміни С, Е і А.
У зимову пору шкіра потребує препарати, що спрощують процеси регенерації, наприклад, з фруктовими кислотами.
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Догляд за шкірою і волоссям в зимовий період

Здоров’я

Безпечно купаємося на Водохреще

19 січня всі православні християни відзначатимуть одне з головних свят –
Водохреща. За віруваннями, в цей день вода в річках та інших водоймах має
чудодійну силу і здатна навіть зцілити. Тож не дивно, що таке цілюще обмивання з кожним роком стає все більш поширеним. Якщо в цьому році ви зважилися зануритися в ополонку, прочитайте поради завідувачки відділення
Бучанського консультативно-діагностичного центру Ольги Клоченко.
Поради щодо зимового
купання
За правильної підготовки до занурення в крижану воду і за відсутності серйозних протипоказань, одноразове купання людина з нормальним здоров’ям
може перенести без особливих труднощів. Звичайно, бажано перед цією екстремальною процедурою проконсультуватися зі своїм лікарем-терапевтом.
За 2-3 дні почати привчати своє тіло
до холоду: приймати контрастний душ,
а потім обливатися холодною водою, але
не під душем, а з відра. За дві години до
пірнання необхідно добре поїсти (але
не перед самим купанням), так як у разі
занурення організм почне максимально
витрачати «паливо» для свого обігріву,
захоплюючи всі ресурси організму.
Якщо ви новачок у цій справі, то не
варто починати занурення в ополонку
за температури 10 °С – це досить небезпечно. Краще експериментувати за
температури повітря від 3 до 5 градусів
нижче нуля.
У жодному разі не можна вживати
спиртні напої перед пірнанням, так як
тілу складніше буде зігрітися після купання. Крім того, можливий розрив
кровоносних судин.
Як правильно пірнати
в ополонку
−− занурюйтеся в спеціально обладнаних
ополонках біля берега під доглядом рятувальників та медичних працівників;
−− до ополонки підходьте в зручному
взутті, щоб запобігти втратам чутливості ніг;
−− якщо ви новачок у цій справі, найкраще занурюватись в ополонку не більше,
ніж на 10-20 секунд, щоб уникнути загального переохолодження організму;
−− після занурення розітріться махровим рушником і вдягніть сухий одяг;
−− для зміцнення імунітету й уникнення
можливості переохолодження необхідно випити гарячого чаю, найкраще з
ягід чи фруктів.
Протипоказання
Не всі можуть бути задіяні у «святому» пірнанні:
−− від таких купань варто утриматися людям, що хворіють на цукровий дiабет;

−− гіпeртоніки і люди, які страждають
на аритмію, також не повинні брати
участь у пірнання, так як можна спровокувати гіпертoнічний криз, інфaркт
або інсyльт, через підвищення тиску;
−− не рекомендуються пірнання у разі
захворювань нирок і сечостaтeвої системи;
−− протипоказані крижані пірнання
майбутнім матусям, так як судинний
стрес може спровокувати передчасні
пoлoги;
−− людина з будь-якою хворобою в гострому стані не повинна пірнати в холодну воду.
Лікарі категорично забороняють купатися в мороз дітям. У них, особливо
в немовлят, недосконала система терморегуляції. Обмороження може відбутися дуже швидко, і батьки не встигнуть
цього помітити. Наслідки такого купання — найсерйозніші: дитина може
захворіти на пневмонію, менінгіт або
інші захворювання центральної нервової системи.
Підготувала
Ірина Паясь

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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Юні бучанці
виступають
на великій сцені

Мамона Геннадія Івановича,
директора стадіону «Ювілейний»

Волковського Анатолія Дмитровича,

Співак Кирило Свита та учасник бучанської
студії «Topstars» Льоня Шадура грають у мюзиклі «Санта-2» у Київському муніципальному академічному театрі опери та балету для
дітей і юнацтва.

депутата Бучанської міської ради

Тищенко Оксану Миколаївну,

прибиральницю господарського сектору Бучанської
міської ради

Борейко Оксану Петрівну,

головного спеціаліста служби у справах дітей та сім’ї
Бучанської міської ради

Назаренко Ганну Василівну,

в. о. начальника Управління праці та соціального
захисту населення Бучанської міської ради

Середу Анну Олександрівну,

головного спеціаліста служби у справах дітей та сім’ї
Бучанської міської ради

Від України виступала
співачка з Бучі

Анастасія Мурміль успішно представила
рідну громаду на Міжнародному фестивалі-конкурсі «Арт-парад у Вітебську», зимовому супутнику «Слов’янського базара».
ри напружених, цікавих, пронизаних творчістю дні, 8 країн, 1000 учасників, відкрита система оцінювання.
«Хвилювання зашкалювало, адже ти не просто
учасник конкурсу, а представник своєї країни, – зізналася Анастасія. – Отримала величезний досвід».

Т
філателія

Найкрасивіша марка
в Європі – українська
З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

Культурний простір

Наша гордість
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Укрпошта для участі в конкурсі «Найкраща марка
Європи – вибір колекціонера 2019» представила
дві марки. Це знаки поштової оплати за програмою «Європа» – «Лелека білий» та «Соловейко
східний» авторства Наталії Кохаль.

Б

лизькі, друзі і творчі наставники щиро підтримують хлопців у їхніх здобутках.

Учитель року – 2020

Талановитий педагог

Відбувся фінальний етап обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020» в
номінації «Образотворче мистецтво» на базі
Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.
е було останнє випробування для учасників, серед яких була талановита вчителька Бучанської
загальноосвітньої школи №1 Наталія Терещенко
(на фото праворуч).
За результатами конкурсу педагог школи Наталія
Іванівна стала лауреатом обласного туру.

Ц

Спорт

У «Ніки» –
«Різдвяний кубок 2020»

М

аємо гарну новину – 1 місце в конкурсі. «Завдяки
вашій підтримці, українські поштові марки за
програмою Європа на тему «Птахи» стали лідерами
голосування та здобули «золото», – повідомляє пресслужба Укрпошти.
У 2018 році українська поштова марка із зображенням віадука в с. Плебанівка (Тернопільська область)
виборола «срібло» у фіналі конкурсу «Найкраща марка
Європи – вибір колекціонера».

У турнірі взяли участь шість команд ДЮСШ Київщини: міста
Ірпінь та ірпінський «Лайнс», міста Вишгород, дві команди з
Фастова і бучанська «Ніка». У фінальному матчі змагань наша
команда здобула перемогу в ірпінських спортсменів з рахунком 7:0.
учанця Івана Титенка визнано кращим гравцем турніру. Команди
нагороджено медалями та грамотами, а переможця – кубком.
Щиро вітаємо юних футболістів і тренерів. Пишаємося та бажаємо
нових перемог!

Б

12 січня 2020 року в районі залізничної станції було втрачено документи на ім’я Юрчило Андрій Васильович, а саме: 1. Посвідчення учасника бойових дій. 2. Посвідчення водія. Того, хто знайшов,
прошу повернути за винагороду. Контактні телефони: 097-745-45-27; 098-256-19-52.
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