ю

• Депутатів Бучанської міської ради Олега СОТНІКОВА, Івана ОКОЄВА відзначено, а
Олександра ЖИВОТОВСЬКОГО, захисника
Донецького аеропорту, рішенням Київської облради нагороджено нагрудним
знаком «За заслуги перед Київщиною».
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• Парк снігоприбиральної техніки у місті
поповнився сучасним трактором, а наступного тижня ще один вітчизняний трактор
із робочого цеху доставлять у місто.
• Двір будинку по вул. Нове шосе, 16
засяяв новорічною ілюмінацією, ПП «Столичні будинки» біля входів у під’їзди
встановили ялинки, у вінка заглядають
казкові герої : все вже готове до святкування Миколая, яке тут проведуть 18
грудня об 11 годині.
• В храмі Андрія Первозванного з грудня
стартував VIII-й Всеукраїнський фестиваль
духовної музики « Введенські піснеспіви»,
що зібрав церковні хори, аматорські колективи та виконавців духовних творів з
різних куточків України.

З 25-річчям Збройних Сил України

Сoлдатів, oфіцерів і генералів, всіх, хтo служить у
Збрoйних Силах України і зі збрoєю в руках стoїть
на стoрoжі України вітаю зі святом!
Ви стали спадкoємцями висoкoї слави українськoгo
кoзацтва, герoїв визвoльних змагань і перемoжців
над фашизмом. Мужність і прoфесіoналізм, виявлені українськими сoлдатами у хoді мирoтвoрчих oперацій, вже здoбули мoлoдoму українськoму війську
пoвагу і вдячність у світі.
Захист незалежності та територіальної цілісності
рідної землі в усі часи був покликанням та обов’язком справжніх чоловіків. Український народ високо цінує ратну службу воїнів, які виконують покла-

дений на них конституційний обов’язок, забезпечують надійну оборону Вітчизни та територіальну цілісність.
Свято Збройних сил України – це данина пам’яті тисячам воїнів, які загинули в битвах за свободу,
волю та незалежність України. Сьогодні війна продовжується на Сході держави.
Подяка Вам і низький уклін за мирне небо, спокій і
свободу. Нехай Бог оберігає, кулі оминають, не підводить здоров’я! Слава Україні!

Увага! Фотоконкурс!
Ляхар Анна:

«Бучанські новини»
Будь у курсі
новин свого міста

Бучанський міський голова Анатолій Федорук

Квартира – учаснику АТО
Бучанський міський голова
Анатолій Федорук на урочистостях з нагоди 25 річниці Збройних сил України повідомив приємну новину, яку присутні зустріли стоячи і аплодисментами:
Володимиру Ковальському придбано квартиру у Бучі.
14 березня 2016-го року під час
виконання завдання Володимир
підірвався на міні. Втратив обидві ноги.
В рамках державної програми забезпечення житлом осіб,
які брали безпосередню участь
Фото з архіву в АТО та втратили функціональні можливості нижніх кінцівок
розроблено механізм розподі-

лу коштів для придбання житла:
відтепер вони надходять на карткові рахунки «Ощадбанку» учасників АТО.
6 грудня згідно з договором купівлі-продажу здійснено придбання 2-кімнатної квартири загальною площею 64,4 кв.м.
ПрАТ «Меліоратор» врахував
обмеження в фінансуванні даної програми та надав знижку
в розмірі 500,00 грн на кожен
квадратний метр, що дало змогу придбати квартиру для Героя
АТО з Бучі.
Бучанська міська рада

Шановні друзі! Вітаю з Днем місцевого самоврядування!
Хочу побажати всім нам і нашій
країні, щоб самоврядування стало
способом існування нашої держави.
Сучасні ради продовжують історичну традицію самоврядних громад,
адже їхні представники обрані найбільш демократичним шляхом – довірою земляків.
Сьогодні час будувати нові стосунки громадянина з державою і
регіонів з центром.Розроблена концепція та практичний план із розвитку та підтримки місцевого
самоврядування. Головна мета – формування його
дієздатної низової ланки.
День місцевого самоврядування стоїть в ряду дат
,пов’язаних із здобуттям Україною незалежності і
розбудовою власної державності та демократії. Він

об’єднав людей активної життєвої
позиції, лідерів територіальних громад, організаторів втілення в життя
їх волі.
Спасибі головам громад, які об’єднуються довкола Бучі, депутатам попередніх скликань і тим, хто обраний
рік тому за відповідальність, яку ви
взяли на свої плечі.
Спасибі за ту довіру, яку ви маєте
від людей. Дякую вам за співпрацю!
Я впевнений, що маючи такий ресурс, як довіра,
ми з вами зможемо успішно реалізувати реформу на
місцях, якої всі так зачекалися.
Зі святом!
Бучанський міський голова Анатолій Федорук

«Я читаю «Бучанські новини»
Триває конкурс, троє переможців якого отримають книгу-бестселер, що є хітом продаж
книжкового клубу «Семейного досуга», головного редактора Сергія Куліди «Красные
шпионы».
Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно сфотографуватися з газетою «Бучанські новини»
та надіслати фотокартку з підписом, вказавши
своє ім’я та прізвище, контактний телефон.
Фотографії на конкурс відправляйте на e-mail:
buchanews@ukr.net.
Оригінальність й фантазія – головний крок до
перемоги.
Найцікавіші фотосюжети, що викличуть найбільше захоплення або здивування у читачів,
будуть відзначені.
Підтримуйте конкурсантів у мережі Фейсбук та за телефоном редакції
48-305; (044) 383-50-73).
Переможцями стануть ті, хто отримає найбільшу кількість голосів.
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7 грудня ми відзначаємо День місцевого самоврядування - свято,
яке стосується кожного, хто відчуває себе відповідальним за свою малу
батьківщину і причетним до її подальшого розквіту.

Крок вперед, два кроки назад
Особливого значення цей день
набуває в умовах творення об`єднаних громад. Але процес пробуксовує. Чому?
«Передача нових повноважень та
потужного
фінансового
ресурсу
на місця, нарешті, дозволила керівникам сіл, міст, містечок розправити плечі і змінити вектор руху на розвиток. Мабуть, цього ніколи не буде достатньо, але це те, з чого можна починати. Далі справа за сильними, ініціативними і наполегливими господарями свого краю. Це велика відповідальність і ще більша можливість зрушити ситуацію з мертвої точки і впевнено рухатися вперед. Разом у нас
все вийде!», - наголошує міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ
Геннадій Зубко.
І судячи з того, що Верховна Рада
саме напередодні свята ухвалила
дуже важливий Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України», який спрямований підняти
престижність в органах місцевого самоврядування, держава робить обережні поступки владі на місцях.

Законом
передбачено:
- відновлення виплати пенсій посадовим особам органів місцевого самоврядування (85% призченої пенсії);
- органи місцевого самоврядування наділяються правом проводити перевірки та складати протоколи про адміністративні правопорушення (у сферах праці та зайнятості)
на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності;
- звільнення органу місцевого самоврядування (міста) від сплати судового збору під час розгляду справ щодо вирішення питань соціального захисту населення.
Все було б добре, якби не жбан дьогтю, який того ж дня дістався на долю
300 тисяч людей, 900 депутатів місцевих рад, 28 голів громад, які чекали
на прийняття Закону України щодо
змін меж районів у процесі добровільного об›єднання громад.
Ще на початку листопада Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування рекомендував Парламенту прийняти у
другому читанні та в цілому проект Закону України №4676 «Про внесен-

Децентралізація дорівнює - модернізація країни

Керівництво, експерти Офісу реформ Київської області вважають, що формування об’єднаних гальмує Верховна Рада.
Бучанський міський голова Анатолій Федорук провів зустріч з керівником Офісу реформ у Київській області Володимиром Удовиченком та експертами. Наболілих питань, які потребоють вирішення,  багато.
- Вкотре хочу наголосити, що лише Бучанська об’єднана громада готова у межах області до проведення реформи децентралізації, - зазначив Володимир Удовиченко. - До того ж, саме це рішення підтримали на нещодавній сесії облради депутати, вмикнувши процесу зелене світло. Однак сьогодні питання
гальмується у стінах ВРУ.
- Реформа місцевого самоврядування – це один із головних шляхів для модернізації нашої країни, для збереження її суверенітету, для того щоб змінилася
якість життя людей- наголосив на важливості змін мер міста Анатолій Федорук. Він познайомив гостей з діяльністю ЦНАПу, який надає понад 180 послуг.

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо умов зміни меж районів у процесі добровільного об’єднання територіальних громад».
Проект
визначає
послідовність дій в процесі призначення перших місцевих виборів у територіальних громадах, утворених в результаті об’єднання територіальних громад різних районів, та зміни меж таких районів. Запроваджуються можливості утворення об’єднаних територіальних громад, суб’єктом утворення яких є територіальні громади міст обласного значення,
без зміни меж районів.
Правники в свою чергу пояснюють,
що прийняттям цього закону були б вироблені загальні правила, які б спростили процедуру прийняття рішення ЦВК про оголошення перших виборів в об’єднаних громадах. Зволікання з ухваленням закону призводить до
того, що по кожному окремому суб’єкту Верховна Рада прийматиме окреме
рішення, а відповідно процес ускладниться і затягнеться. А на місцях чекають термінових змін, які мають дати імпульс розвитку. Виходить, що формування громадянського суспільства йде
семимильними кроками в порівнянні
із застійністю в стінах Верховної Ради.
Як зазначають самі народні депутати
закон відточувався більше року, але

через ігнорування процесів державотворення, політичні вподобання, популізм та недисциплінованість депутатського корпусу Верховної Ради голосування закону було провалене.
Отже, картина голосування
була такою:
Блок Петра Порошенка - 83 голоси;
Народний фронт - 66 голосів;
Батьківщина - 0 голосів;
Радикальна Партія Олега Ляшка - 1
голос;
Об’єднання «Самопоміч» - 0 голосів.
Разом з тим, на думку експертів, поки нема жодної альтернативи об’єднанню громад і децентралізації влади, тому вони наполягатимуть, аби на початку наступної сесії Верховної Ради все ж таки розглянули і прийняли необхідні закони.
Нагадаємо, що Бучанська міська
об’єднана територіальна громада також в очікуванні даного закону. Адже
вона єдина в Київській області, яка
пройшла всі етапи об’єднавчого процесу та отримала позитивний висновок КОДА. Але не отримала підтвердження ЦВК на проведення перших
виборів об’єднаної громади із зрозумілих причин: потрібен перегляд територіальних меж районів.
Алла БАГІРОВА

Суд визнав
законним об`єднання
громад Бучі і Ворзеля
За позовом трьох фізичних
осіб Ірпінський міський суд, а
потім і Апеляційний Київської
області розглядали питання дотримання законності в процесі вступу Ворзеля
до об’єднаної територіальної громади з центром в Бучі з подальшою вимогою
скасувати рішення Ворзельської селищної ради. Спочатку Ірпінський міський
суд своїм рішенням визнав процедуру об’єднання такою, що відбувалася у
відповідності до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних
громад». А 6 грудня Апеляційний суд за наданими аргументами, фактами і
доказовою базою Ворзельською селищною радою залишив без змін рішення
Ірпінського міського суду.

Знаменні дати

У Бучі відзначили День ЗСУ
З нагоди 25-річчя Збройних
Сил України 6-го грудня у місті
пройшли урочисті заходи

Урочистості
розпочалися на Алеї Героїв
міського кладовища, де
мешканці міста вшанували загиблих бучанців
в АТО. Присутні поклали квіти на місця вічного спочинку тих, хто віддав своє життя за Україну. Окрім того, згадали
і про бучанців, що поховані за межами рідного міста...
Згодом з нагоди 25-ї річниці Збройних Сил України бучанська родина в
Будинку культури мала нагоду висловити слова вдячності українським солдатам, які стоять і вдень, і вночі на сторожі мирного розквіту Української держави, добре усвідомлюючи, що надто велику ціну платимо ми за бажання
жити без війни. Саме про це говорили
ще задовго до офіційного початку заходу присутні, які ледь уміщалися у центральному будинку культури.
У пам’яті сьoгoднішніх і майбутніх нащадків назавжди збережуться пoдвиги
багатьoх пoкoлінь вoїнів-захисників, їх
безмежна відданість і любoв дo ріднoї
землі, мужність та герoїзм.

Понад 500 воїнів-бучанців залишили свої домівки і нашу квітучу
бучанську землю, щоб захищати
Україну, її волю, її незалежність.

З нагоди свята до військових з привітанням звернувся Бучанський місь-

кий голова Анатолій Федорук.
Він спільно з військовим комісаром
Бучансько-Ірпінського
об’єднаного
комісаріату, підполковником Сергієм
Кайданом нагороджував тих, хто безкорисно служить батьківщині
- військових та волонтерів. Відзнаку Президента України «Орден Богдана Хмельницького III
ступеня» отримав голова Бучанської спілки
ветеранів війни (АТО,
учасників бойових дій
та їх сімей), заступник
командира третього окремого танкового батальйону «ЗВІРОБІЙ», майор
Олександр Буйволюк.
Лейтенанта Андрія Блонського нагородили посмертно медаллю «Захиснику Батьківщини», яку вручив сестрі
Героя Василь Олексюк.
Голова спілки Всеукраїнської організації інвалідів війни Збройних Сил та
учасників бойових дій полковник запасу Володимир Говоров та військовий капелан Анатолій Кушнірчук вручили пам’ятні медалі і відзнаки, серед
яких - «З Україною в серці. За безкорисне служіння Батьківщині».
Справжнім подарунком присутнім став виступ учасників гурту «Перевал». За сім років свого існування
вони дали 120 концертів, побували
з піснями, що наповнені особливим
змістом на Сході. Кожне слово у пісні,
вивірене і виболене роками.
Хвилиною мовчання згадали всіх бучанців, що загинули за Україну.

Волонтерство – це служіння людям
Минулий тиждень був
сповнений великими подіями,
серед яких чільне місце
посідає День волонтера.
Хто такий волонтер?
В умовах неоголошеної війни проти України ми дуже часто сприймаємо цей рух як допомогу армії та людям,
що постраждали від неї. Але насправді поняття волонтерства набагато ширше. Серед представників цього руху
є ті, що допомагають хворим, немічним, обездоленим і не тільки людям, а
й тваринам. Волонтер – це людина з великим серцем, яке вміщає не лише особистий біль, а проблеми ближнього.

Подякуємо волонтерам нашого
міста за працю і жертовність

• Руслану Догадаєву, Богдану Яворському, Володимиру Щербініну за безпосередню участь в зборі кошів та доставку на передову всього необхідного.
• Марії Микитюк, Тані Сму, Роману
Шахторину, Ліді Деюн, Альоні Петровій, Наталі Квитковській, Тетяні Єременко, Тетяні Мінзелевській та Жанні
Каменевій - вони власноруч плетуть ма-

скувальні сітки для фронту, збирають
речі для дитячих будинків зони АТО,
збирають та доставляють речі і продукти для тих, хто охороняє наш спокій.
• Не маємо право промовчати щодо
внеску Кухарської сотні Приірпіння Наташа Косичка Алла Гундерина Ольга
Мельнитовська, Олексей Іванюк , Наталя Іванюк, Ілля Затула, Альона Затула, Валентина Сагайдак, Надія Стрельцова, Ірина Федосеєва, Альона Пархоменко, Сергій Андріуца, Лариса Юхименко , Таня Минз, Андрій Корчевний,
Олена Корчевна - саме вони «чаклують»
над сухими наборами для приготування страв, що так нагадують про духмяний обід з сім’єю.
• сім’ї Кушнірчук- Юлі і Анатолію.
Ви втілюєте Божу іскру, що запалює
бажання жити і на лінії вогню, і серед
тих, хто втратив рідних на цій війні.
Інформація БН

ЮВІЛЕЇ

Слово колег

нам назустріч. Сподіваємося, що і цього разу буде
знайдено оптимальний варіант, адже годувати наших дітей потрібно за будь-яких обставин.
- Невже діти зовсім перестали харчуватись у школі?
У будь-якому випадку гаряче харчування потрібне у школі. І хоча одразу батьки відмовлялися від
гарячих обідів для своїх дітей, поступово місяць у
місяць кількість замовлень збільшувалась. Також
до нас звертаються приватні школи та садочки у
наданні послуг харчування.
- На підприємстві працює великий жіночий колектив. Як Вам вдається організувати роботу такої кількості людей і чи тяжко працювати з прекрасною половиною людства?
Наш колектив сформований давно. Всі працівники професіонали своєї справи, дружні і згуртовані. Кухарі дуже смачно готують.
А щодо великого колективу, то останні п’ять років
на Склозаводі як заступник директора я займався
соціальними питаннями. А оскільки весь мікрорайон був пов’язаний з підприємством, то управління великим господарством для мене звична справа.
Тому на даний час вишукуємо різні можливості, щоб «Продсервісу» залишався стабільним підприємством. Головне - організація харчування дітей у загальноосвітніх закладах Бучі, але надаємо
послуги з громадського харчування, транспорту,
оренди приміщень.
- Як вирішуєте конфліктні ситуації?
Так як і всі. Намагаємося мирним шляхом. Але
було таке, що і звільняв людей. Дисципліна повинна бути, проте головне – результат. Звичайно, можна зробити так, щоб всі ходили струнко, як у казармі, і виконували накази… Але – чи варто? Найважливіше - взаєморозуміння. Адже буває, що і у
вихідний треба попрацювати чи ввечері затриматися. Траплялися і прикрі випадки. Були такі жінки,
що і любили випити, намагалися їх перевиховати.
- Чули, що Ви самі любите готувати? Мабуть Ви
приклад в своєму колективі, який на всіх місь-

У колег – працівників КП «Продсервіс» не бракує
теплих і похвальних слів, аби висловити їх у честь
свого мудрого керівника, гарного наставника і вірного товариша Віталія Володимировича Рибчуна.
Наш директор Віталій Рибчун – чуйний та легкий на підйом чоловік, який розуміє й поважає
своїх працівників, відповідальний та добродушний. У колективі його поважають, тому що відчувається та ж сама повага і підтримка від нього до
всього колективу. Любить і розповісти, і пожартувати, вміє і приструнити.
Прийміть щирі вітання і найкращі побажання,
найперше, міцного здоров’я, благополуччя, достатків. Удачі Вам та успіхів у здійсненні мрій та
задумів, невичерпної енергії та наснаги у повсякденній праці. Нехай щасливою буде ваша доля,
щиро зичимо вам радості, сімейного затишку та
добра. Нехай подальша життєва дорога завжди
веде вас до омріяних вершин, а доля дарує повні
щастям многії літа!

Бажаємо й надалі залишатися таким енергійним і невтомним, завзятим і неспокійним душею, щирим і турботливим, щедрим на добро.
Нехай Господь Бог щедро дарує Вам щастя, здоров’я, світлу радість та родинні гаразди.
З повагою – колектив КП «Продсервіс»
ких заходах вражає бучанців смаколиками.
За освітою я і не кухар, і не кулінар, втім готувати вмію. Раніше, бувало, що балував приготованими стравами своїх працівників. Мій фірмовий
фарширований короп – і досі пам’ятають всі колеги. А міські заходи із задоволенням підтримуємо варимо борщі, смажимо шашлик.
- Яка Ваша улюблена страва?
Надаю перевагу українській кухні. Драники люблю готувати.
- Любите відзначати свій День народження?
Чесно кажучи, ні. Але доводиться святкувати,
тому що маю багато друзів, колег, рідних.

Система охорони здоров’я
на порозі реформування

Уряд схвалив Концепцію реформи
фінансування системи охорони
здоров’я, яка дає старт модернізації медичної сфери. В основі
змін - модель національного солідарного медичного страхування зі
100% покриттям громадян. Згідно
з концепцією збори страхових
внесків здійснюватимуться через
загальну систему оподаткування
та збиратимуться у державному
бюджеті. Страхові виплати за
лікування окремої людини не
будуть прив’язані до розміру її
індивідуальних внесків. Кожен
громадянин здійснює передоплату
за медичне обслуговування, сплачуючи загальні податки. Жодних
додаткових податків чи платежів
для громадян не вводиться.

Йдеться про чітко визначений набір медичних послуг та ліків, право
на отримання яких матимуть всі без
винятку громадяни України. Гарантований пакет медичної допомоги
щороку переглядатиметься та публікуватиметься.
Запропонована модель обов’язкового державного медичного страхування використовується в багатьох
країнах, зокрема, майже в половині

країн – членів ЄС. Процес переходу
на нову модель відбуватиметься поступово, остаточне запровадження
- у 2020 році.
Принцип використання бюджетних коштів, що виділяються на сферу охорони здоров’я, буде змінений.
Відбудеться перехід від фінансування лікарняних стін та ліжок до оплати результату – фактично пролікованого пацієнта. Гроші йтимуть за
пацієнтом – до конкретного лікаря,
медичного закладу, в який людина
звертається за допомогою. Лікарі
отримуватимуть
гідну зарплату,
громадяни – якісні медичні послуги.
Реформа стартує зі зміни фінансування на первинній ланці, яка здатна за 2030% бюджету медицини вирішити до
80% медичних проблем громадян.

Реформою передбачається впорядкування мережі медзакладів вторинної (спеціалізованої) допомоги в рамках формування Госпітальних округів. В кожному госпітальному окрузі
буде сучасна багатопрофільна лікарня, в якій кожен, хто потребує, зможе
отримати якісну медичну допомогу.
Також уряд схвалив Концепцію
розвитку системи громадського здоров’я в Україні. Вона закладає засади переорієнтації фокусу системи
охорони здоров’я від політики лікування до політики зміцнення та збереження здоров’я людини.
Коментар заступника Міністра
охорони здоров’я України
Павла Ковтонюка:
- Уряд ухвалив загальний вектор реформ в системі охорони здоров’я, щоб не було більше суперечок, куди ми далі рухаємось, а були
дискусії, яким чином і в які терміни
втілювати реформи. Наступний етап
для нас – це розробка покрокового плану, адже концепція передбачає
загальний план до 2020 року. Є доручення Прем’єр-міністра Володимира
Гройсмана, щоб всі зміни в галузі відбувались максимально в співпраці з
регіонами, а головне - акуратно і мінімально травматично для регіонів.

Спілкувалася Вікторія ШАТИЛО

Постав запитання чиновнику

Де у Бучі зігрітися
в морози?

- ми запитали начальника відділу надзвичайних ситуацій Сергія Коваленка.

- У місті функціонує три пункти обігріву громадян, у які можна
звертатися цілодобово. Вас гостинно зустрінуть у Центрі реабілітації по вул.Радгоспна, 8 (Ястремщина), Благодійному Християнському Фонді (вул. Києво-Мироцька, 86) та Управлінні праці
(бульв.Б.Хмельницького, 5/5-А),
де запропонують гарячого чаю та
дадуть «відтанути» у теплі.
Також у місті діє патрулювання
оперативного штабу з числа членів
міської координаційної ради з питань надання всебічної допомоги
бездомним громадянам та соціальної адаптації особам, звільненим із
місць позбавлення волі.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Бучанське комунальне підприємство «Продсервіс» славиться у місті не лише своєю діяльністю
з надання харчування для малозабезпечених та
школярів при загальноосвітніх закладах, а й своїм мудрим, спокійним і досвідченим керівником
Віталієм Рибчуном, який вже протягом сімнадцяти років очолює його. У чому секрет успішної підприємницької діяльності та як вдається бути хорошим керівником – Віталій Володимирович розповів читачам «БН».
- Зараз Ви відомі як незмінний керівник підприємства «Продсервіс». Хотілося б дізнатися
звідки Ви родом і як доля звела Вас з Бучею?
Родом я з Полісся. Навчався в Ірпінському індустріальному технікумі. Після служби в армії повернувся на навчання. У групі познайомився із своєю
майбутньою дружиною Оксаною, з якою і досі разом. І це дійсно доля. У Бучі проживаю з 1984 року,
хоча зовсім не планував залишатися тут. Відпрацював на Склозаводі п’ятнадцять років як майстер ремонтно-технічного цеху, а пізніше головою профспілкового комітету, заступником директора з кадрових питань. Дружина з Бучі та робота недалеко від житла – затримали вже, мабуть, на все життя.
- Ви очолюєте підприємство «Продсервіс» від початку його створення. Що змінилося за цей час?
Пригадую, як у 1999 році було створено державне
комунальне виробниче підприємство громадського харчування «Продсервіс». Спочатку доводилося
не легко. Шкільні їдальні отримали без ремонту та
обладнання. За час роботи нашого підприємства у
них зробили сучасний ремонт й оновили все обладнання, закупили потрібний інвентар. Люди працюють із задоволенням. Втім і наше підприємство переживало різні періоди: і спад, і падіння. Було таке,
що місяцями заробітні плати не отримували. Ми
вистояли. Хоча попереду знову нелегкий час.
- Комунальні підприємства, як і всі інші, переживають складний період. Який Ваш рецепт
збереження?
Відколи не стало безкоштовного чорнобильського харчування, яким забезпечувала держава школярів, кількість замовлень на обіди у школах зменшилась. Перехід на частково оплачуване харчування ми вже пройшли і зуміли зберегти колектив
у повному складі.
З нового року і соціально незахищені категорії, які
харчуються за кошти місцевого бюджету, під питанням. Наше підприємство на роздоріжжі. Тяжко спрогнозувати, що буде. Зменшиться об’єм харчування, не буде держзамовлень, ми будемо змушені перебудовувати всю роботу підприємства. І все
ж спробуємо знайти вихід із складної ситуації без
звільнень та відпусток за свій рахунок.
Багато що залежить від адміністрації міста. Наше
підприємство підпорядковане Бучанській міські
раді. Міський голова Анатолій Федорук завжди іде

9 грудня відзначає свій День народження добрий, порядний,
чесний, працьовитий чоловік –
директор комунального підприємства «Продсервіс» Віталій Рибчун.
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Профiлактика.
14:00 Суспiльний унiверситет.
14:30 Фольк-music.
16:00 Твiй дiм 2.
16:30 Д/с «Вiзит до Кореї».
17:00 Вiкно до Америки.
17:30 Мовами свiту. Мистецький
пульс Америки.
17:55 Книга.ua.
18:25,1:20 Новини. Свiт.
18:40,21:00,1:30,5:10 Новини.
19:00,1:45 Новини. Культура.
19:20 Обличчя вiйни.
19:30 Про головне.
20:00 Перша шпальта.
20:30 Вересень.
21:30,5:35 Новини. Спорт.
21:50 Т/с «Епоха честi».
22:55,23:30,0:15 Погода.
23:00 Золотий гусак.
23:15 Пiдсумки.
23:35 На слуху.
0:20 Телемагазин.
2:00 Бiатлон. Кубок свiту. II етап.
Естафета 4х7,5 км. (чол.)
3:30 Бiатлон. Кубок свiту. II етап.
Естафета 4х6 км. (жiн.)
4:50 Класики свiтової лiтератури.

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,
16:45,19:30,23:15 «ТСН».
6:45,7:10,8:10,
9:10 Снiданок з «1+1»
9:30 «Чотири весiлля».
10:50,12:20 «Мiняю жiнку 7».
14:10 «Слiпа».
14:45 «Мольфар».
15:45 «Сiмейнi мелодрами 6».
17:15 Т/с «Уламки щастя 2».
20:30,3:05 «Секретнi матерiали».
21:00 Т/с «Село на мiльйон».
22:00 «Грошi».
23:35,3:25 Т/с «Теорiя брехнi 2».
0:30,4:10 Т/с «Байки Мiтяя».
1:35 «Мiй зможе 2».
5:35 «Служба Розшуку Дiтей».

Iнтер

5:50,14:40 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,
17:40 Новини.
7:15,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20 Т/с «Розумниця,
красуня»,1i2с.
12:25 Т/с «Розумниця, красуня»,
3 i 4 с.
14:00 «Вещдок».
15:25 «Чекай на мене».
18:00,19:00 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Нитки долi».
22:50,3:30 Т/с «Двадцять рокiв
без любовi».
0:45,4:55 «Подробицi» - «Час».
1:45 Х/ф «Лок».
3:05 «Легенди бандитського
Києва».

ICTV

5:50 Служба розшуку дiтей.
5:55,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
6:45 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10:05 Краще не повторюй!
11:05,13:20 Х/ф «Любов на трьох
12:45,15:45 Факти. День.
13:30,0:25 Х/ф «Днi грому».
15:35,16:10 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна 5. Нацiя iзгоїв».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Бiльше нiж правда.
21:25 Т/с «Пацики».
22:20 Свобода слова.
2:30 Т/с «Спiраль».

Новий канал

Профiлактика.
6:00,18:00 Абзац.
6:50,8:05 Kids` Time.

Вівторок • 13 грудня

6:55 М/с «Iсторiї Тома i Джерi».
8:10 Х/ф «Цунамi. Удар з
глибини».
11:50 Х/ф «Хвиля».
14:00 Х/ф «Некерований».
16:00 Х/ф «Захоплення пiдземки
123».
19:00 Ревiзор.
22:10 Пристрастi за ревiзором.
1:00 Х/ф «Нiхто не знає про секс»
3:00 Служба розшуку дiтей.

СТБ

Профiлактика.
7:15,16:00 «Все буде добре!»
9:15 «Все буде смачно!»
10:15,18:30 «За живе!»
11:45 Х/ф «Молода дружина».
13:40 «Битва екстрасенсiв 16».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
20:00,22:35 «Хата на тата».
0:15 «Один за всiх».
1:30 Слiдство ведуть екстрасенси

Тонiс

Профiлактика.
14:00 Оглядач.
18:00 «Алло, лiкарю!»
18:55,21:35 «Погода».
19:00 В гостях у Д. Гордона.
Вiталiй Коротичч.1
20:00 Д/ф «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за днем».
21:20 Олiмпiйськi прiоритети.
Жан Беленюк.
21:55 Михайло Поплавський: PRпроект «Спiваючий ректор».
22:40,4:30 Океан-ВЕТ.
23:15,5:20 Королева левiв.
0:10 Т/с «Щоденники Червоного
Черевичка».
1:10 Т/с «Нiч чорних краваток».
2:20 Т/с «Життя на вершинi».
2:50 Т/с «Пiсля опiвночi».
3:50 «Свiтськi хронiки».
4:15 «Цивiлiзацiя Incognita».

Канал «Україна»

6:50,7:15,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,
19:00,2:00 Подiї.
9:15,2:50 Зоряний шлях.
11:20 Х/ф «Iван Бровкiн на
цiлинi».
13:20 Т/с «Пограбування пожiночому»,1i2с.
15:30 Т/с «Пограбування пожiночому»
18:00 Т/с «Спiвачка i доля», 78 с.
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с Так далеко, так близько
23:00 Подiї дня.
23:30 Х/ф «Форсаж 6».
4:20 Реальна мiстика.
5:10 Агенти справедливостi.

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,19:00,
21:00,23:00,1:30,3:00,3:45
«Столичнi телевiзiйнi новини».
13:10 «НЛО. Секретний архiв».
14:00,15:10,0:35 «Громадська
приймальня».
16:00 «Київськi iсторiї».
16:30 «Життєвi iсторiї».
17:10 «У центрi уваги».
18:10 «Сили природи».
19:20,22:25,1:50,3:20 «Столиця».
20:30 «Служба порятунку».
21:25 Т/с «КММ».
22:55 «Нацiональна Лотерея»
4:05 «Мультляндiя».

Анекдот

- Кохана, ти заблокувала
наш комп’ютер?
- Так.
- І який пароль?
- Дата нашого весілля.
- оу…

УТ-1

6:00,7:00,8:00,13:00,18:40,
21:00,1:30,5:10 Новини.
6:10,6:45,8:10 Спорт.
6:15,8:15 Ера бiзнесу.
6:20,8:20 АгроЕра.
6:25,8:25,13:15,22:55,23:30,
0:15 Погода.
6:30,7:05,8:30 Смакота.
7:15 Ранок.
8:35 Паспорт.ua.
8:45,0:20 Телемагазин.
9:00,5:50 Вiчне.
9:15 Т/с «Травма».
9:55 Уряд на зв`язку з
громадянами.
10:30,19:30 Про головне.
11:00 Д/ф «Пара олiмпiйцiв» iз
циклу «Декомунiзацiя».
11:20 Вiйна i мир.
12:05 Вiкно до Америки.
12:30 Вересень.
13:20 Казки Лiрника Сашка.
13:35 М/с «Мандрiвники в часi».
14:00 Суспiльний унiверситет.
14:30 Фольк-music.
15:50 Борхес. «Як росiйський
генштаб «вигадав» Україну».
16:20 Д/с «Середземномор`я».
17:20 Д/с «Латиноамериканська
музика».
18:25,1:20 Новини. Свiт.
19:00,1:45 Новини. Культура.
19:20 Вiзитiвка Карпат.
20:00 #@)?$0 з Майклом Щуром.
20:30 Нашi грошi.
21:30,5:35 Новини. Спорт.
21:50 Т/с «Епоха честi».
23:00 Золотий гусак.
23:15 Пiдсумки.
23:35 На слуху.
2:00 Д/с «Блюз. Мартiн Скорсезе
представляє».

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,
16:45,19:30,23:15 «ТСН».
6:45,7:10,8:10,
9:10 Снiданок з «1+1».
9:30 «Чотири весiлля».
10:45,12:20 «Мiняю жiнку 7».
14:10 «Слiпа».
14:45 «Мольфар».
15:45 «Сiмейнi мелодрами 6».
17:15 Т/с «Уламки щастя 2».
20:30,3:05 «Секретнi матерiали».
21:00 Т/с «Село на мiльйон».
22:00 «Новий Iнспектор
Фреймут. Мiста».
23:35,3:25 Т/с «Теорiя брехнi 2».
0:30,4:10 Т/с «Байки Мiтяя».
1:35 «Мiй зможе 2».
5:35 «Служба Розшуку Дiтей».

Iнтер

5:40,11:10,12:25 «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,
17:40 Новини.
7:15,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,21:00 Т/с «Нитки долi».
14:00 «Вещдок».
14:40 «Судовi справи».
16:45 «Сiмейний суд».
18:00,19:00 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
22:50,3:10 Т/с «Двадцять рокiв
без любовi».
0:45,4:35 «Подробицi» - «Час».
1:45 Х/ф «Тариф «Щаслива
сiм`я».

ICTV

4:20 Факти.
4:40 Провокатор.
5:30,20:20 Громадянська
оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
9:45 Т/с «Паршивi вiвцi».
11:50,13:20 Х/ф «Еволюцiя».
12:45,15:45 Факти. День.

КІНОТИЖДЕНЬ в «Акваріус»
8-14 грудня
Аквамарин зал

Початок Назва кінофільму
сеансу
Сіндбад. Пірати семи
10:00
штормів (+12)
11:30
Шпигуни-союзники (+16)
13:45
Бременські розбишаки
Сіндбад. Пірати семи
15:10
штормів (+12)
Моя бабуся пані Каплан
16:40
(+16)
Інший
світ:
Кровна помста
18:20
(+16)
20:00
Шпигуни-союзники (+16)
Інший
світ: Кровна помста
22:10
(+16)
Індиго зал
Початок Назва кінофільму
сеансу
10:00
Супергерої

11:25
12:45
14:10
15:50
17:10
18:45
20:40
22:25

Сіндбад. Пірати семи
штормів (+12)
Супергерої
Супер Бріс (+16)
Сіндбад. Пірати семи
штормів (+12)
Мачо-мен (+16)
Танцівниця (+16)
Супер Бріс (+16)
Абатуар. Лабіринт страху
(+18)

В кінотеатрі категорично заборонена
будь-яка відео- та аудіо- зйомка!
Увага! В розкладі можуть бути зміни!
8.12.2016 зал «Індиго»
не працює з 19:00 до 21:00!
11.12.2016 зал «Індиго»
не працює з 12:00 до 14:00!
Сторінки кінотеатру у соцмережах:
https://www.facebook.com/AkvariusBucha
https://vk.com/club79193609
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Середа • 14 грудня

14:30,16:20 Т/с «Вiддiл 44».
16:45 Т/с «Балада про Бомбера».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
21:25 Т/с «Пацики».
22:20 Х/ф «Мерехтливий».
0:10 Т/с «Лас-Вегас».
1:55 Т/с «Спiраль».

Новий канал

3:05,1:45 Зона ночi.
4:40 Дорослi як дiти.
5:55,18:00 Абзац.
6:45,8:05 Kids` Time.
6:50 М/с «Iсторiї Тома i Джерi».
8:10 Т/с «Щасливi разом».
10:00 Т/с «Спецзагiн Кобра».
13:00 Т/с «Моя прекрасна няня».
19:00 Аферисти в сiтях 2.
21:00 Київ вдень та вночi.
22:00 Зiрки пiд гiпнозом.

СТБ

7:10,16:00 «Все буде добре!»
9:10 «Все буде смачно!»
11:05,18:30 «За живе!»
12:20 «МастерШеф. Дiти».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
20:00,22:45 «МастерШеф 6».
23:30 «Давай поговоримо про
секс 2».
1:25 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

Тонiс

6:00,20:05 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни: день за
днем».
7:00,18:00 «Алло, лiкарю!»
8:00,10:05,13:40,
18:55,22:20 «Погода».
9:55 «Будьте здоровi!»
10:50 Teen-клуб.
12:00 Олiмпiйськi прiоритети.
Жан Беленюк.
14:00 Оглядач.
19:00 В гостях у Д. Гордона.
Вiталiй Коротич, ч. 2.
21:20 Олiмпiйськi прiоритети.
Сергiй Кулiш.
21:50,5:30 «Вiдлуння».
22:30,4:15 Жива природа.
22:50,4:25 Океан-ВЕТ.
23:10,4:45 Королева левiв.
0:05 Т/с «Щоденники Червоного
Черевичка».
1:05 Т/с «Нiч чорних краваток».
1:40 Т/с «Життя на вершинi».
2:50 Т/с «Пiсля опiвночi».
3:50 «Свiтськi хронiки».

Канал «Україна»

6:00,13:20,15:30,5:10 Агенти
справедливостi.
7:00,8:00,9:00,15:00,
19:00,1:20 Подiї.
7:15,8:15 Ранок з Україною.
9:15 Зоряний шлях.
11:20,4:20 Реальна мiстика.
16:00,21:00 Т/с «Так далеко, так
близько».
18:00 Т/с «Спiвачка i доля», 79 с.
19:45 «Говорить Україна».
23:00 Подiї дня.
23:30 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
2:10 Х/ф «Форсаж 6».

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,19:00,
21:00,23:00,1:30,3:00,3:45
«Столичнi телевiзiйнi новини».
13:10,18:10 «Сили природи».
14:00,15:10,0:35 «Громадська
приймальня».
16:00,21:25 Т/с «КММ».
17:10 «У центрi уваги».
19:20,22:25,1:50,3:20 «Столиця».
20:30 «Київськi iсторiї».
22:55 «Нацiональна Лотерея»
4:05 «Мультляндiя».
6:30 «Тi, що змiнюють свiт з
Крефло Доллар».

Учні 4 та 7 класів на 100
відсотків забезпечені
підручниками

Підручники для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2016 році друкувалися за рахунок коштів освітньої субвенції та
місцевого бюджету.
Для цього відділом освіти Бучанської міської
ради одночасно було укладено угоди із 17 видавництвами України. За рахунок коштів освітньої субвенції було придбано 3756 примірників
на суму 88625,79 грн., за кошти місцевого бюджету – 3474 на суму 91025, 11грн.

УТ-1

6:00,7:00,8:00,13:00,18:40,
21:00,1:30,5:10 Новини.
6:10,6:45,8:10 Спорт.
6:15,8:15 АгроЕра.
6:20,8:20,13:15,16:10,22:55,
23:30,0:15 Погода.
6:25,7:05,8:25 Смакота.
6:35 Ера будiвництва.
7:15 Ранок.
8:35 Паспорт.ua.
8:45,0:20 Телемагазин.
9:00,5:50 Вiчне.
9:15 Т/с «Травма».
9:55 Нашi грошi.
10:30,19:30 Про головне.
11:00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України.
13:20 Казки Лiрника Сашка.
13:35 Хочу бути.
14:00 Суспiльний унiверситет.
14:30 Свiтло.
15:40 Д/ф «Чорнобиль. Точка
часу».
16:20 Д/с «Середземномор`я».
17:20,2:00 Д/с
«Латиноамериканська музика».
18:25,1:20 Новини. Свiт.
19:00,1:45 Новини. Культура.
19:20 Вiзитiвка Карпат.
20:00 Д/ф «Тил».
20:30 Слiдство.Iнфо.
21:30,5:35 Новини. Спорт.
21:50 Т/с «Епоха честi».
22:40 Мегалот.
23:00 Золотий гусак.
23:15 Пiдсумки.
23:35 На слуху.
3:55 Чоловiчий клуб. Спорт.

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,
16:45,19:30,23:15 «ТСН».
6:45,7:10,8:10,
9:10 Снiданок з «1+1».
9:30 «Чотири весiлля».
10:45,12:20 «Мiняю жiнку 7».
14:10 «Слiпа».
14:45 «Мольфар».
15:45 «Сiмейнi мелодрами 6».
17:15 Т/с «Уламки щастя 2».
20:30,3:45 «Секретнi матерiали».
21:00 Т/с «Село на мiльйон».
22:00 «Повернiть менi красу 2».
23:35,3:00 Т/с «Теорiя брехнi 2».
0:30,4:05 Т/с «Байки Мiтяя».
1:35 «Мiй зможе 2».
5:30 «Служба Розшуку Дiтей».

Iнтер

5:25,11:10,12:25 «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,
17:40 Новини.
7:15,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,21:00 Т/с «Нитки долi».
14:00 «Вещдок».
14:40 «Судовi справи».
16:45 «Сiмейний суд».
18:00,19:00 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
22:50,3:10 Т/с «Двадцять рокiв
без любовi».
0:45,4:35 «Подробицi» - «Час».
1:45 Х/ф «Рецепт її молодостi».

ICTV

4:10 Служба розшуку дiтей.
4:15 Студiя Вашингтон.
4:20 Факти.
4:40,3:15 Провокатор.
5:30 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
9:50,16:40 Т/с «Балада про
Бомбера».
11:55,13:20 Х/ф «Мерехтливий».
12:45,15:45 Факти. День.
14:20,16:20 Т/с «Вiддiл 44».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.

21:25 Х/ф «Штурм Бiлого дому».
0:10 Т/с «Лас-Вегас».
1:50 Т/с «Морська полiцiя. ЛосАнджелес».

Новий канал

3:00,1:25 Зона ночi.
4:00 Х/ф «Легiон».
5:55,18:00 Абзац.
6:45,8:05 Kids` Time.
6:50 М/с «Iсторiї Тома i Джерi».
8:10 Т/с «Щасливi разом».
10:00 Т/с «Спецзагiн Кобра».
13:00 Т/с «Моя прекрасна няня».
19:00,22:00 Варьяти.
21:00 Київ вдень та вночi.
1:20 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:40,16:00 «Все буде добре!»
8:40 «Все буде смачно!»
10:30,18:30 «За живе!»
11:50 «МастерШеф. Дiти».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
20:00,22:45 «МастерШеф 6».
0:00 «Давай поговоримо про
секс 2».
1:55 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

Тонiс

6:00,22:55 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни: день за
днем».
7:00,18:00 «Алло, лiкарю!»
7:55,10:00,13:40,22:15 «Погода».
9:50 Путiвник прочанина.
Успенський собор КиєвоПечерської Лаврич.1
10:45 Чарiвнi свiти.
12:00 Олiмпiйськi прiоритети.
Сергiй Кулiш.
14:00 Оглядач.
19:00 Баскетбол. Лiга Чемпiонiв.
«Хiмiк» (Україна) - Ле Ман
(Францiя).
21:05,4:55 Жива природа.
21:20 Олiмпiйськi прiоритети.
Ганна Рiзатдiнова.
21:50,5:35 Глобал-3000.
22:20,5:05 Океан-ВЕТ.
0:10 «Натхнення».
0:20 Т/с «Щоденники Червоного
Черевичка».
1:20 Т/с «Нiч чорних краваток».
2:25 Т/с «Життя на вершинi».
2:55 Т/с «Пiсля опiвночi».
3:55 «Свiтськi хронiки».
4:20 «Цивiлiзацiя Incognita».
4:40 «Кумири».

Канал «Україна»

6:00,13:20,15:30,5:10 Агенти
справедливостi.
7:00,8:00,9:00,15:00,
19:00,2:50 Подiї.
7:15,8:15 Ранок з Україною.
9:15,3:40 Зоряний шлях.
11:20,4:20 Реальна мiстика.
16:00,21:00 Т/с «Так далеко, так
близько».
18:00 Т/с «Спiвачка i доля», 80 с.
19:45 «Говорить Україна».
23:00 Подiї дня.
23:30 Т/с «CSI. Мiсце злочину».

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,19:00,
21:00,23:00,1:30,3:00,3:45
«Столичнi телевiзiйнi новини»
13:10,18:10 «Сили природи».
14:00,15:10,0:35 «Громадська
приймальня».
16:00,21:25 Т/с «КММ».
17:10 «У центрi уваги».
19:20,22:25,1:50,3:20 «Столиця».
20:30 «Мiсто добра».
22:55 «Нацiональна Лотерея»
4:05 «Мультляндiя».

Погода в Бучі

ГАЗЕТА ВИХІДНОГО ДНЯ
Субота • 17 грудня

УТ-1

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19
:30,0:30 «ТСН».
6:45,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
9:30 «Чотири весiлля».
10:50,12:20 «Мiняю жiнку 7».
14:10 «Слiпа».
14:45,2:30 «Мольфар».
15:45 «Сiмейнi мелодрами 6».
17:15 Т/с «Уламки щастя 2».
20:30,3:15 «Секретнi матерiали».
21:00 Т/с «Село на мiльйон».
22:00 «Свiт навиворiт 8».
23:00 «Право на владу».
0:45,3:45 Трилер
«Жертвоприношення».

Iнтер

5:25,11:10,12:25 «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини
7:15,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,21:00 Т/с «Нитки долi».
14:00 «Вещдок».
14:40 «Судовi справи».
16:45 «Сiмейний суд».
18:00,19:00 Стосується кожного
20:00 «Подробицi».
22:50,3:25 Т/с «Двадцять рокiв
без любовi».
0:40,4:40 «Подробицi» - «Час».
1:40 Х/ф «Роки молодi».
3:00 «Легенди бандитського
Києва».

ICTV

4:20 Студiя Вашингтон.
4:25 Факти.
4:45,2:45 Провокатор.
5:30 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10:05,16:40 Т/с «Балада про
Бомбера».
12:10,13:20 Х/ф «За 80 днiв
навколо свiту».
12:45,15:45 Факти. День.
15:00,16:20 Т/с «Вiддiл 44».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Iнсайдер.
21:25 Х/ф «Перевiзник 3».
23:40 Т/с «Лас-Вегас».
1:15 Т/с «Морська полiцiя. ЛосАнджелес».

Новий канал

3:00,2:00 Зона ночi.
3:15 Дорослi як дiти.
4:10 Х/ф «Таємний орден».
5:55,18:00 Абзац.
6:45,8:05 Kids` Time.
6:50 М/с «Iсторiї Тома i Джерi».
8:10 Т/с «Щасливi разом».
10:00 Т/с «Спецзагiн Кобра».
13:00 Т/с «Моя прекрасна няня».
19:00 Суперiнтуїцiя 2.
21:00 Київ вдень та вночi.
21:50 Аферисти в сiтях 2.
0:00 Варьяти.

СТБ

7:05,16:00 «Все буде добре!»
9:05 «Все буде смачно!»
10:55,18:30 «За живе!»
12:15 «МастерШеф. Дiти».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».

20:00,22:45 Зваженi та щасливi 6
0:10 «Один за всiх».
1:20 Слiдство ведуть екстрасенси

Тонiс

6:00,20:00 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни: день за
днем».
7:00,18:00 «Алло, лiкарю!»
8:00,10:05,13:40,22:20 «Погода».
9:50 «Ландшафтнi гри».
10:50 Чарiвнi свiти.
12:00 Олiмпiйськi прiоритети.
Ганна Рiзатдiнова.
14:00 Оглядач.
19:00 В гостях у Д. Гордона.
Сергiй Маковецький.
21:20 Олiмпiйськi прiоритети.
Олег Верняєв.
21:50,5:30 «Вiдлуння».
22:25,4:30 Жива природа.
22:45 Океан-ВЕТ.
23:10,4:45 Королева левiв.
0:05 Т/с «Щоденники Червоного
Черевичка».
1:10 Т/с «Нiч чорних краваток».
1:50 Т/с «Життя на вершинi».
2:55 Т/с «Пiсля опiвночi».
3:55 «Свiтськi хронiки».

Канал «Україна»

6:00,13:20,15:30,
5:10 Агенти справедливостi.
7:00,8:00,9:00,15:00,
19:00,2:50 Подiї.
7:15,8:15 Ранок з Україною.
9:15,3:40 Зоряний шлях.
11:20,4:20 Реальна мiстика.
16:00,21:00 Т/с «Так далеко, так
близько».
18:00 Т/с «Спiвачка i доля», 81 с.
19:45 «Говорить Україна».
23:00 Подiї дня.
23:30 Т/с «CSI. Мiсце злочину».

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,19:00,
21:00,23:00,1:30,3:00,3:45
«Столичнi телевiзiйнi новини».
13:10,18:10 «Сили природи».
14:00,15:10,0:35 «Громадська
приймальня».
16:00,21:25 Т/с «КММ».
17:10 «У центрi уваги».
19:20,22:25,1:50,3:20 «Столиця».
20:30 «Прогулянки мiстом».
22:55 «Нацiональна Лотерея»
4:05 «Мультляндiя».
6:30 «Дотик з Чарльзом Стенлi».

6:00,7:00,8:00,13:00,
21:00,5:10 Новини.
6:10,6:45,8:10 Спорт.
6:15,8:15 АгроЕра.
6:20,8:20,13:15,
23:30,0:15 Погода
6:25,7:05,8:25 Смакота.
6:35 Ера будiвництва.
7:15 Ранок.
8:30 Територiя закону.
8:35 Паспорт.ua.
8:45,0:20 Телемагазин.
9:00,5:50 Вiчне.
9:15 Бiатлон. Кубок свiту. III етап.
Спринт 10 км. (чол.)
10:50 Т/с «Травма».
11:40 Д/ф «Радянське» iз циклу
«Декомунiзацiя».
11:55 Перша студiя.
12:25 «Схеми» з Н. Седлецькою.
13:20 Казки Лiрника Сашка.
13:35 Хто в домi хазяїн?
14:00 Суспiльний унiверситет.
14:30 Вiра. Надiя. Любов.
15:45 Театральнi сезони.
16:20 Д/с «Нацiональнi парки».
17:20 Д/с «Iсторичнi
розслiдування».
18:25,2:20 Бiатлон. Кубок свiту.
III етап. Спринт 7,5 км. (жiн.)
20:00 На пам`ять.
20:30 «План на завтра» з А. Рiнгiс
21:30,5:35 Новини. Спорт.
21:50 Вiйна i мир.
22:30 Класики свiтової
лiтератури.
23:00 Золотий гусак.
23:15 Пiдсумки.
23:35 На слуху.
1:20 Музичне турне.
3:45 Д/ф «Чорнобиль. Точка часу
4:15 Надвечiр`я. Долi.

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,
12:00,16:45,19:30 «ТСН».
6:45,7:10,8:10,
9:10 Снiданок з «1+1».
9:30 «Чотири весiлля».
10:45 «Мiняю жiнку 7».
12:20 «Мiняю жiнку 8».
14:10 «Слiпа».
14:45 «Мольфар».
15:45 «Сiмейнi мелодрами 6».
17:15 Т/с «Уламки щастя 2».
20:15 «Вечiрнiй Київ».
22:10 «Вечiрнiй квартал».
0:05 Комедiя «Операцiя «И» та
iншi пригоди Шурика».
2:00 «Лiга смiху».
3:30 «Недiля з Кварталом».

Iнтер

5:30,11:10,12:25 «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,
17:40 Новини
7:15,8:10 «Ранок з Iнтером».

9:20 Т/с «Нитки долi».
14:00 «Вещдок».
14:40 «Судовi справи».
15:50 «Сiмейний суд».
18:00 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Чорне дзеркало».
23:00 Х/ф «Бережiть жiнок».
1:45 «Подробицi» - «Час».
2:30 Х/ф «До Чорного моря».
3:50 Х/ф «Рецепт її молодостi».

ICTV

4:20 Студiя Вашингтон.
4:25 Факти.
4:45,3:10 Провокатор.
5:30 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
9:45,16:40 Т/с Балада про Бомбера
11:50,13:20,
16:20 Х/ф «Зелена миля».
12:45,15:45 Факти. День.
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Антизомбi.
21:25 Дизель-шоу.
23:55 «Що? Де? Коли?»
1:00 Х/ф «Священник».
2:25 Т/с «Морська полiцiя. ЛосАнджелес».

Новий канал

3:00,1:50 Зона ночi.
3:50 Х/ф «Хвиля».
5:55,18:00 Абзац.
6:50,8:00 Kids` Time.
6:55 М/с «Iсторiї Тома i Джерi».
8:05 Х/ф «Джунглi: У пошуках
Марсупiламi».
10:10 Абзац. Гастарбайтери.
11:55,22:00 Половинки 2.
13:45,21:00 Київ вдень та вночi.
19:00 Хто зверху? 4.
23:50 Х/ф «Кодекс злодiя».
1:45 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:00 «Зiркове життя».
8:00 Х/ф «Чоловiк у моїй головi».
10:20 Х/ф «Любов на мiльйон».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
18:30,0:10 Т/с «Коли ми вдома».
19:55,22:45 «Танцюють всi! 9».
1:40 Слiдство ведуть екстрасенси

Тонiс

6:00,23:00 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни: день за
днем».
7:00,18:00 «Алло, лiкарю!»
7:55,9:55,13:40,22:20 «Погода».
9:50 Путiвник прочанина.
Успенський собор КиєвоПечерської Лаври, ч. 2.
10:40 Чарiвнi свiти.
11:15 «Будьте здоровi!»
12:00 Олiмпiйськi прiоритети.
Олег Верняєв.

Канал «1+1»

6:00,19:30 «ТСН».
6:50 «Грошi».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00,23:10 «Свiтське життя».
11:00 Мелодрама «Папарацi».
15:15 «Вечiрнiй квартал».
17:30 Комедiя «Недотурканi».
18:30 «Розсмiши комiка».
20:15 «Українськi сенсацiї».
21:15 «Лiга смiху».
0:10 «Вечiрнiй Київ».
1:45 «Повернiть менi красу 2».
2:50 «Недiля з Кварталом».

Iнтер

5:15 «Чекай на мене».
7:10,1:20 «Подробицi» - «Час».
8:10 Х/ф «Три горiшки для

Попелюшки».
10:00 Марафон «Диво
починається».
12:00 Х/ф «Гувернантка».
14:00 Х/ф «Ромашка, Кактус,
Маргаритка».
16:00 Х/ф «Дочка баянiста».
17:50 Т/с «Перша спроба»,1i2с.
20:00 «Подробицi».
20:30 Т/с «Перша спроба», 3 i 4 с.
22:30 «Добривечiр на Iнтерi».
23:15 Х/ф «Мисливцi за
розумом».
2:00 Х/ф «Циганка Аза».
3:30 Х/ф «Гусарська балада».

ICTV

6:00 М/с «Пригоди мультинят».
6:45 Факти.
7:05 Бiльше нiж правда.
8:00 Секретний фронт.
8:55 Iнсайдер.
9:55 Громадянська оборона.
11:00 Антизомбi.
12:00,13:00 Т/с «Пацики».
12:45 Факти. День.
14:00 Х/ф «Штурм Бiлого дому».
16:40 Х/ф «Перевiзник 3».
18:45 Факти. Вечiр.
19:20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20:05 Х/ф «Година пiк 2».
21:55 Х/ф «Година пiк 3».
23:40 Х/ф «Зелена миля».
2:55 Х/ф «Священник».

Новий канал

3:00,2:15 Зона ночi.
3:50 Абзац.
4:40,6:00 Kids` Time.
4:45 М/с «Губка Боб».
6:05 Зiрки пiд гiпнозом.
8:00 Ревiзор.
11:10 Пристрастi за ревiзором.
14:00 Суперiнтуїцiя 2.
15:50 Х/ф «Усе або нiчого».
18:00 Х/ф «Темний лицар».
21:00 Х/ф «Темний лицар:
Вiдродження легенди».
0:15 Х/ф «Легiон».

СТБ

5:50 «ВусоЛапоХвiст».
8:00 «Караоке на Майданi».
9:00 «Все буде смачно!»
9:55,22:05 Т/с «Коли ми вдома».
13:50 «Зваженi та щасливi 6».
17:00 «Хата на тата».
19:00 «Х-Фактор 7. Фiнал».
22:55 «Х-Фактор 7. Пiдсумки
голосування».
0:00 «Танцюють всi! 9».

Тонiс

6:05 Х/ф «Кубанськi козаки».
7:55,10:25,12:20,16:05 «Погода».
9:50 «Шеф-кухар країни» з М.
Поплавським.
11:00,20:05 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни: день за днем
13:30 «Iпостасi спорту».
14:00 Завтра - сьогоднi.
15:10 Путiвник прочанина.
Подорожуючи Iорданiєюч.1
15:30 «Соцiальний статус: ваша
пенсiя».
16:10 8-й мiжнародний
благодiйний дитячий фестиваль
«Мистецький храм».
19:25 Жива природа.
19:40 Євромакс.
21:20 Життя в цифрi.
21:30 Земнi катаклiзми.
22:20 Х/ф Великi пригоди в Африцi
0:00 Т/с Вихiдний, пiсля опiвночi
1:10 Т/с «Щоденники Червоного
Черевичка».
2:10 Т/с «Нiч чорних краваток».
2:35 Т/с «Життя на вершинi».
3:40 «Свiтськi хронiки».
4:00 «Цивiлiзацiя Incognita».
4:15 Х/ф «Жiнки-агенти».

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00,1:20 Подiї.
7:10,5:15 Зоряний шлях.
10:00 Кулiнарна Академiя
Олексiя Суханова.
11:00 Х/ф «Маша i ведмiдь».
13:00 Т/с «Найщасливiша»,1i2с.
15:20 Т/с «Найщасливiша».
16:50 Т/с «Доля на iм`я
Любов»,1i2с.
19:40 Т/с «Доля на iм`я Любов».
21:40 Х/ф «Олександра».
23:50 Реальна мiстика.
2:30 Т/с «CSI. Мiсце злочину».

ТК «Київ»

8:00 «Ранок по-київськи».
10:30 «Київ музика».
11:00,23:35 «Телемаркет».
14:00 «Прогулянки мiстом».
14:30,5:00 «Мультляндiя».
15:40 «Україна - моя родина».
16:50 «Паспортний стiл».
17:00,19:00,21:00,23:15,1:55
«Столичнi телевiзiйнi новини»
17:10,2:15 Х/ф «Кому потрiбнi
вороги?»
19:20,0:50 «Столиця».
20:30 «Життєвi iсторiї».
21:25,3:35 Х/ф «Наш дiм».
23:10 «Нацiональна Лотерея»

Недiля • 18 грудня

П`ятниця • 16 грудня
УТ-1

УТ-1

6:00 У просторi буття.
6:30,7:00,8:10,12:50,19:35,
23:15,0:15 Погода.
6:35 Пiдсумки.
7:05 АгроЕра. Пiдсумки.
7:30 Шеф-кухар країни.
8:15 Смакота.
8:35 Тепло.ua.
8:45,0:20 Телемагазин.
9:00 М/с «Мандрiвники в часi».
10:15 Як це?
10:45 Хто в домi хазяїн?
11:05 Хочу бути.
11:30 Школа Мерi Поппiнс.
11:45 Казки Лiрника Сашка.
12:00 Суспiльний унiверситет.
13:05 Концертна програма
«Пiсенний спас».
14:10 5 баксiв.net.
15:30 Книга.ua.
15:55,2:20 Бiатлон. Кубок свiту. III
етап. Переслiдування 12,5 км. (чол.)
16:55 Чоловiчий клуб. Спорт.
17:45 Чоловiчий клуб.
18:25,3:15 Бiатлон. Кубок свiту. III
етап. Переслiдування 10 км. (жiн.)
19:45 Д/ф «Бранцi»,1i2с.
20:30 Баклани на Балкани.
21:00,5:35 Новини.
21:30 Спорт. Тиждень.
21:55 Д/ф «Бранцi», 3 i 4 с.
22:45 Мегалот.
23:00 Свiт on-line.
23:20 Вперед на Олiмп.
23:40 Золотий гусак.
1:20 Музичне турне.
4:15 Д/ф «Київська старовина.
Свiт мистецтва. Зiрка у формi
квадрата» (К. Малевич)».
4:50 Свiтло.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Четвер • 15 грудня
6:00,7:00,8:00,13:00,
21:00,5:10 Новини.
6:10,6:45,8:10 Спорт.
6:15,8:15 Ера бiзнесу.
6:20,8:20 АгроЕра.
6:25,8:25,13:15,22:55,
23:30,0:15 Погода.
6:30,7:05,8:30 Смакота.
7:15 Ранок.
8:35 Паспорт.ua.
8:45,0:20 Телемагазин.
9:00,5:50 Вiчне.
9:15 Т/с «Травма».
9:55 «План на завтра» з А. Рiнгiс.
10:30 Про головне.
11:00 Чоловiчий клуб.
11:35 Розсекречена iсторiя.
12:30 Слiдство.Iнфо.
13:20 Казки Лiрника Сашка.
13:35 Як це?
14:00 Суспiльний унiверситет.
14:30 Надвечiр`я. Долi.
15:45 Спогади.
16:20 Д/с «Нацiональнi парки».
17:20 Д/с «Iсторичнi
розслiдування».
18:25 Бiатлон. Кубок свiту. III
етап. Спринт 10 км. (чол.)
20:00 Перша студiя. Пам`ятi
Андрiя Сахарова.
20:30 «Схеми» з Н. Седлецькою.
21:30,5:35 Новини. Спорт.
21:50 Т/с «Епоха честi».
23:00 Золотий гусак.
23:15 Пiдсумки.
23:35 На слуху.
1:20 Вiра. Надiя. Любов.
2:10 Д/с «Латиноамериканська
музика».
4:05 Свiтло.
4:45 Уряд на зв`язку з громадянами
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14:00 Оглядач.
19:00 Баскетбол. Суперлiга.
«Днiпро» - «ZOG» (Запорiжжя).
21:05,4:25 Жива природа.
21:20 Олiмпiйськi прiоритети.
Ольга Земляк.
21:50,5:25 «Вiдлуння».
22:25,4:40 Океан-ВЕТ.
0:10 Т/с «Щоденники Червоного
Черевичка».
1:10 Т/с «Нiч чорних краваток».
2:15 Т/с «Життя на вершинi».
2:45 Т/с «Вихiдний, пiсля
опiвночi».
3:45 «Свiтськi хронiки».
4:10 «Цивiлiзацiя Incognita».

Канал «Україна»

6:00 Агенти справедливостi.
7:00,8:00,9:00,15:00,
19:00,2:50 Подiї.
7:15,8:15 Ранок з Україною.
9:15,4:30 Зоряний шлях.
11:10,3:40 Реальна мiстика.
13:10,15:30 Х/ф «Четвертий
пасажир».
16:00 Т/с Так далеко, так близько
18:00 Т/с «Спiвачка i доля», 82 с.
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Х/ф «Зведенi сестри».
23:00 Подiї дня.
23:30 Т/с «CSI. Мiсце злочину».

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,19:00,1:00,
2:15,3:40 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
13:10,18:10,4:00 «Сили природи
14:00,15:10,1:20 «Громадська
приймальня».
16:00 Т/с «КММ».
17:10 «У центрi уваги».
19:20,2:35 «Столиця».
20:30 «Шустер. Live».
0:30 «Нацiональна Лотерея»
0:35 «Служба порятунку».

СДАМ ВАШУ
КВАРТИРУ

УТ-1

6:00 Свiт православ`я.
6:30,7:00,8:10,9:30,12:30,
22:55,23:15,0:15 Погода.
6:35 На слуху.
7:05 Тепло.ua.
7:20,23:30 Золотий гусак.
8:15 Смакота.
8:35 Паспортний сервiс.
8:45,0:20 Телемагазин.
9:00 Баклани на Балкани.
9:40 Х/ф «Брехати, аби бути
iдеальною».
11:15 Спогади.
11:45 Мистецькi iсторiї.
12:00 Театральнi сезони.
12:40 Бiатлон. Кубок свiту. III
етап. Мас-старт 15 км. (чол.)
13:55 Фольк-music.
15:10 Бiатлон. Кубок свiту. III
етап. Мас-старт 12,5 км. (жiн.)
16:30 Твiй дiм 2.
16:45 Борхес.
17:10 Обличчя вiйни.
17:30 Т/с «Епоха честi».
21:00,5:35 Новини.
21:30 Перша шпальта.
22:00 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:30 Класики свiтової
лiтератури.
23:00 Свiт on-line.
23:20 Територiя закону.
1:20 Музичне турне.
2:25 Телевистава «Пiдступнiсть
та любов».
4:40 Вiра. Надiя. Любов.

Канал «1+1»

6:00 «Недiля з Кварталом».
7:00 «ТСН».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:40 М/ф «Маша i ведмiдь».
10:00,4:00 «Українськi сенсацiї».
11:00 «Свiт навиворiт 8».
12:00 «Новий Iнспектор
Фреймут. Мiста».
13:35 Т/с «Село на мiльйон».

Анекдоти
У чоловіків життя
— зебра: блондинка,
брюнетка; а в жінок —
зоопарк: осел, козел, зайчик

• ОПЕРАТИВНОСТЬ
• ГРАМОТНО
***
СОСТАВЛЕННЫЙ ДОГОВОР
Жінка приходить з роботи, до
чоловіка:
• ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
- Ти козу доїв?
СДЕЛКИ
Чоловік:
• ПРОВЕРКА
- ...Доїдаю!
АРЕНДАТОРА ПО БАЗЕ МВД
• УСЛУГИ ДЛЯ
***
Жінка чоловікові:
СОБСТВЕННИКОВ БЕСПЛАТНО - Дорогенький, подивись,
• ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛУ я припаркувала машину не

ТЕЛ. 068-4202718,
099-0647507 ВАЛЕНТИНА

надто далеко від узбіччя?
- Від правого чи лівого?

17:35 Комедiя «Операцiя «И» та
iншi пригоди Шурика».
19:30,5:15 «ТСН-Тиждень».
21:00 Мелодрама «Вирок
iдеальної пари».
1:05 «Аргумент Кiно».
1:45 «Свiтське життя».
2:35 Трилер
«Жертвоприношення».

Iнтер

5:00 «Великий Бокс. О. Усик - Т.
Мчуну».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож».
11:00 «Орел i решка. Шопiнг.
Невидане».
12:00 «Навколо М».
13:00 «Добривечiр на Iнтерi».
14:00 Т/с «Перша спроба», 1-4 с.
18:00 Т/с «Яблуневий сад»,1i2с.
20:00,4:05 «Подробицi тижня».
21:30 Т/с «Яблуневий сад», 3 i 4с
23:15 Х/ф «Вiк Адалiн».
1:25 Х/ф «Бережiть жiнок».
3:40 «Легенди бандитського
Києва».

ICTV

5:50 М/с «Пригоди мультинят».
6:40 Факти.
7:05 «Що? Де? Коли?»
8:10 Зiрка YouTube.
9:25 Дивитись усiм!
11:40 Краще не повторюй!
12:35,13:00 Х/ф «За 80 днiв
навколо свiту».
12:45 Факти. День.
15:10 Х/ф «Година пiк 2».
17:00 Х/ф «Година пiк 3».
18:45 Факти тижня.
20:25 Х/ф «Маска».
22:20 Х/ф «Син Маски».
0:15 Х/ф «Тремтiння землi 5.
Кровна рiдня».
2:15 Т/с «Морська полiцiя. ЛосАнджелес».
3:05 Х/ф «Ар-хi-ме-ди».

Новий канал

3:00 Зона ночi.
5:00 Абзац.
5:45,7:05 Kids` Time.
5:50 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару».
7:10 Т/с «Пригоди Мерлiна».
11:50 Х/ф «Темний лицар».
14:50 Х/ф «Темний лицар:
Вiдродження легенди».
18:00 Х/ф «Код да Вiнчi».
21:00 Х/ф «Янголи i демони».
23:45 Х/ф «Таємний орден».
1:20 Х/ф «Нiхто не знає про секс»

СТБ

6:45 «Все буде добре!»
9:00 «Все буде смачно!»
9:55 «Караоке на Майданi».
10:50 Т/с «Коли ми вдома».

12:45 «МастерШеф 6».
19:00 «Битва екстрасенсiв 16».
21:15 «Один за всiх».
22:30 «Х-Фактор 7. Фiнал».
2:50 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

Тонiс

6:10 Х/ф «Багата наречена».
7:50 «Натхнення».
8:00,12:25,20:55 «Погода».
9:50 Чарiвнi свiти.
11:00,18:45 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни: день за
днем».
13:35 «Будьте здоровi!»
14:00 «Шеф-кухар країни» з М.
Поплавським.
15:15 Путiвник прочанина.
Подорожуючи Iорданiєю, ч. 2.
15:30 «Соцiальний статус: ваша
пенсiя».
16:05 Пiсенний фестиваль
«Шлягер року-2016».
20:00,4:00 «Цивiлiзацiя
Incognita».
20:15 «Кумири».
20:35 «Свiтськi хронiки».
21:00 Концерт Ольги Чубаревої
«Сни Роксолани».
23:20 Х/ф «Жiнки-агенти».
1:30 Т/с «Щоденники Червоного
Черевичка».
2:10 Т/с «Нiч чорних краваток».
2:35 Т/с «Життя на вершинi».
3:05 Т/с «Вихiдний, пiсля
опiвночi».
4:15 Х/ф Великi пригоди в Африцi
5:35 Океан-ВЕТ.

Канал «Україна»

6:50 Подiї.
7:30 Зоряний шлях.
9:00 Х/ф «Олександра».
11:10 Т/с «Доля на iм`я Любов».
15:10 Х/ф «Зведенi сестри».
17:20 Т/с «Волошки»,1i2с.
19:00,5:50 Подiї тижня з Олегом
Панютою.
20:00 Т/с «Волошки».
22:20 Т/с «Найщасливiша».
2:00 Т/с «Спiвачка i доля», 78-82с

ТК «Київ»

8:00 «Ранок по-київськи».
10:30 «Шеф-кухар країни».
11:00,23:40 «Телемаркет».
14:00 «Олiмпiйськi iсторiї».
14:20 «Паспортний стiл».
14:30,4:25 «Мультляндiя».
15:20 «М. Поплавський
«Українська пiсня».
16:00 Х/ф «Наш дiм».
17:40,1:35 Х/ф «Босонiж по
червонiй землi».
21:00,0:45 «СТН-тижневик».
21:30,1:15 СТН-спорт-тижневик
21:50 Х/ф «У пастцi».
23:35 «Нацiональна Лотерея»

• Екскурс в історію

Всі наші – і радянські, і німецькі
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Коротя Володимир, командир спеціалізованої пошукової групи імені
отамана Орлика, учасник АТО, в русі
реконструкторів він представляє підрозділ морської піхоти Пінсько-Дніпровської морської флотилії.

- Володимире, що вас привело до
руху реконструкторів, можливо
професійний інтерес?
Зовсім ні. За професією я – інженер.
Але з дитинства цікавився лінією Київського укріпрайну. 8 років тому я
долучився до пошукової роботи, а пізніше і до військово-історичних реконструкторів.
- В процесі пошуку ви відкриваєте
для історії загублені імена радянських воїнів?
Саме так. За останні 5 років ми
знайшли 170 солдат Червоної Армії,
але ідентифіковано лише 7. Трапляються в розкопах і бійці Вермахту.
Але ідентифікацією, ексгумацією та
перепохованням займається організація Німецький Народний Союз. Їй
ми передали приблизно 70 солдатів.
- Вони ідентифіковані?
Зазвичай, кожного другого або третього можна ідентифікувати на відміну від червоноармійців, у яких взагалі відсутні персональні знаки. Офіційно на території України загинуло 2,2
мільйонів німців, із них лише 2 % пропали безвісти. Цифри незрівняні з числом втрачених радянських воїнів. Тільки українців вважається загиблими до
10 мільйонів. А з цього числа лише 10
% офіційно визнані померлими. Решта – зникли безвісти. От така картина.
- Як відбираєте території для дослідження?
Більшою частиною люди розповідають. От у Ворзелі ми розкопували місце загибелі місцевих партизанів. Крім
того, є історичні джерела. 95% - це архівний пошук і 5 % практичний.

- Зрозуміло, зайнявшись пошуком, у
вас виникло бажання і самому пережити той стан, відчуття звичайного радянського бійця, який йде на
смерть заради Батьківщини, і передати сучасникам як урок мужності.
Але чому ваш вибір впав саме на флотилію і саме Пінсько-Дніпровську?
Та тому що майже всі моряки флотилії загинули, захищаючи Київ у 1941
році. Коли Сталін у вересні дав наказ
залишити столицю України, то вони
всупереч сформували два батальйони
морської піхоти і останніми відступали з Києва уже наприкінці вересня.
Ми вивчаємо другий батальйон морської піхоти, який проривався на Бориспіль. Німці в той час зайняли давньоскіфський курган Язвенний, де і
відбувся вирішальний бій. За різними
даними там полягло понад 600 чоловік і менше 100 вийшло з прориву.
- Ви спочатку вивчаєте документи, а потім їх відтворюєте на місцевості як реконструктори?
До слова, ми маємо два види історичної реконструкції. Перший – це навчання, де ми відпрацьовуємо техніку.
А другий – показові виступи. Цього
літа в КиУР (Київський укріпрайон),
що в Ірпені та районі Білогородки, ми
разом з нашими «німецькими» комрадами відтворювали бої під час наступу
німецьких військ влітку 1941 року, аж
до подій, коли 650-тисячне радянське
угрупування потрапило в оточення на
чолі з Кирпоносом.
- А ви відчуваєте дух події, коли доводиться наступати або відступати?
Звичайно. Завдання і наших, і німецьких підрозділів відтворити історичну
правду. Якщо бої 1941 року, то той дух
поразки і безсилля повністю відображується у наших діях. І навпаки – дух
перемоги, коли йдеться про визволення Києва, форсування Дніпра.
- Що ви цим хочете донести? Вас не
звинувачують у тому, що ви пропагуєте війну?
Ні в якому разі. В нашій діяльності
відсутня будь-яка пропаганда. Наше
завдання – показати побут солдата,
його нелюдські умови під час війни.
Всі тяготи.
- У ваших лавах люди різного віку і,
мабуть, професій. Як вони до вас потрапляють?
Потрапити до нас не так і просто.
Одна форма чого варта? Вона має бути
оригінальна до дрібниць. Дехто навіть сам шиє. Зброя у нас також є повною аналогією оригіналів. Макети масово-габаритні з дозволами на них, що
стріляють холостими патронами. Бойової зброї нема. Зараз же рух переживає
непрості часи. Адже багато з нас пішли
в АТО. Я теж був на фронті разом із своїми побратимами по клубу. А повернувся і знову почав збирати його по крихтах. Адже дуже хочеться, щоб було по-

Надзвичайні ситуації
Твердопаливні котли та «буржуйки» не менш небезпечні за газ

Будь-яка пожежа – це завжди трагедія. Вона завдає матеріальних збитків, знищуючи майно, але ніякі збитки не йдуть у порівняння із цінністю людського життя.
Як свідчить статистика, з настанням прохолодної
погоди кількість пожеж у будинках зростає. Із зниженням температури населення починає обігріватися за допомогою електрообігрівачів, опалювальних котлів, саморобних «буржуйок», часто не перевіривши їх технічний стан.

Нещодавно у Ворзелі урочисто
відзначили 73-ю річницю визволення
селища від німецької окупації. А
найбільший інтерес у ворзелян
викликала реконструкція визвольного
бою, що пройшов на узліссі. Все
відбувалося настільки правдоподібно
– і обмундирування, і стрільби, і
поранені, - що відчуття присутності і
навіть певний мандраж панував серед
глядачів, які співпереживали стоячи на
безпечній відстані за лінією обмеження.
Після бою вдалося поспілкуватися із
командирами військових підрозділів – і
радянських, і німецьких, які об’єднані

єдиним рухом військово-історичних
реконструкторів молодіжною
громадською організацією «Червона
зірка». Взагалі рух військовоісторичних реконструкторів існує вже
понад 10 років.
В ньому в однаковій мірі представлені
і війська Червоної армії, і Вермахта.
Для учасників це поєднання хобі з
роботою великої значимості.
В організації два напрямки роботи.
Перше – це повернути імена, втрачені
історією. Друге – встановити історичну
справедливість.

менше білих плям в життєписі мільйонів людей і сімей. То були справжні герої, які без належної шани пішли з життя, і ми перед ними в одвічнім боргу.

у німців форма була набагато цікавішою і відрізнялася дуже суттєво в залежності від роду військ.
- А де ви берете форму?
Є спеціальні ательє для реконструкторів, де все виконується на замовлення. Якщо говорити про достовірність
одягу, то він повністю повторює оригінальне обмандирування того часу і
підрозділу. Навіть цвяхи на чоботах
ідентичні тим, які використовувалися німецькими майстрами для виготовлення взуття для німецьких військових. У кожного всередині шинелі
є індивідуальний жетон. Зрозуміло,
що все це виключно за власний кошт.
Гроші – не перепона, якщо тебе поглинула ця тематика.
- Це такий специфічний спосіб психологічного розвантаження?
Однозначно. За стільки років вже й
дружина знає, що мене треба відпустити і дати можливість постріляти,
пограти у війну. Набрався адреналіну – можна і додому вертатися у позитивному настрої.
- Коли йшла підготовка до бою, то
серед вашого підрозділу була чутна
німецька мова. Чи обов’язкове вивчення мови для участі у підрозділі
німецької армії?
Ні. Просто коло інтересів підштовхує до вивчення мови. Люди вживаються в образ і навіть у звичайному житті почуваються деколи німецями. Всі наші учасники фактично
звикли жити за військовим порядком. А у німців ці норми були набагато жорсткішими і систематизованими
на відміну від Червоної армії. Якось
мені навіть мої домашні зробили зауваження, що я був дуже жорстким
по відношенню до героїні актриси
Арнтгольц в одному з фільмів.
- Так ви і в кіно знімаєтеся?
Так. Як актори другого плану. На нашому рахунку кінострічки «Матч»,
«Туман», «Офіцерські дружини», «Диверсанти». І це не повний перелік. До
речі, і фашистів ми граємо різних: і
жорстоких, і лояльних в деяких речах,
і таких, що проявляли доброту…
- Так ви і психологію поведінки німецького військового вивчаєте?
А як же. Були такі реконструкції, що
нам доводилося і хату спалити, і провести розстріл військовополонених.
Люди плакали. Після цього здавалося, що глядачі нас мають пошматувати. Ні. Тільки закінчилося, всі підходять, руку потискають, дякують за роботу. Пригощають, фотографуються.
Виходить, нас сприймають в першу
чергу як акторів. А так у нас нема ніякої ідеології, просто данина історії і
необхідність, щоб люди бачили правду – як все було - без обману.
- Дякую за розмову.

Олександр Шаповалов,
керівник військово-історичного
клубу «404 взвод німецької жандармерії»

- Враження після бою таке, ніби побувала в кіно, де грають актори. А
насправді ви ж звичайні люди. В житті мабуть маєте різні професії. Що
вас поєднує? І чому одні йдуть до німців, а інші до радянських підрозділів?
Наш клуб фельджандармерії виник 5
років тому із працівників правоохоронних органів. Я сам полковник міліції у
відставці. А фельджандармерія – це польова поліція. Вона нам просто цікава
по роду діяльності, а комусь цікавіша піхота, розвідка – за таким принципом і
формуються окремі клуби. В звичайному житті кожен з нас має роботу. А вільний час, по можливості, ми зустрічаємося, обмінюємося інформацією, оскільки постійно перебуваємо в пошуку нових даних про той підрозділ, який представляємо. А крім того, практично кожного місяця реконструкції. Тільки за цей
рік ми уже були і у Вінниці, у Харкові, у
Києві. Часто проходять відтворення подій у містечках Київської області. Найбільш масові були у 2013 році. Реставрація бою відбувалася в Пирогові, а потім в
районі Троєщині - форсування Дніпра.
Тоді учасників було до 1.5 тис. чоловік.
А цього року ми брали участь у реконструкції подій у Брестській фортеці (Білорусь). Їздили в Естонію.
- Яких за тематикою клубів більше
– німецьких чи радянських?
Я б сказав більше німецької тематики. Перш за все, більший інтерес викликає сама амуніція, адже вона відтворюється до найменших деталей. А

Алла БАГІРОВА

Так, в ніч з 5 на 6 грудня 2016 року в місті сталися
2 пожежі в приватних будинках, які згоріли майже
повністю (буд. № 61 на вулиці Сім’ї Красовських та
буд. № 65 на вулиці Симиренка).

Чому загорілися будинки?

В обох випадках осередками загорання стали опалювальні агрегати на твердому паливі, а причиною
безвідповідальне ставлення власників до проведення
монтажних робіт та обслуговування системи опалення. На щастя в обох випадках обійшлося без людських
жертв. На ліквідації двох пожеж одночасно працювали 6 пожежних бригад з Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Ворзеля та Коцюбинського, які фактично вже рятували

сусідні будинки, так як повідомлення про пожежі надійшли до чергового оператора з дуже великим запізненням, адже господарі намагалися гасити пожежі самостійно.
Інформація БМР

Центр «Baby Світ»
подарує радість дітям
і спокій батькам
Дитячий центр «Baby Світ»
м. Буча
вул. Пушкінська, 59-Б
тел. (093) 131-98-04

Садочок, що знаходиться на
базі дитячого центру «Baby Світ»,
і справді є невеличким світом
для діточок, які його відвідують.
Адже тут є все, що потрібно для
розвитку, відпочинку та здоров’я
малюків.
Приміщення гарне, чисте та
світле, з великими панорамними
вікнами, де дітки граються, навчаються, танцюють, співають,
займаються спортом, ласують
смаколиками та солодко сплять
під колискову або казочку від вихователя. Ремонт у приміщені
зроблений із використанням екологічно чистих матеріалів, на підлозі - плитка, ламінат та килимове
покриття. У кожній кімнаті підтримується температурний режим з облаштованим індивідуальним
опаленням та використанням зволожувачів повітря. Приміщення кварцується відповідно до графіку та своєчасно прибирається.
Мами з візочками не мають проблем – до входу
в центр облаштований пандус та невеликий хол, де
можна залишити візок, велосипед чи самокат.
Дітки на майданчику не лише граються, а й навчаються спілкуванню між собою і природою: збирають природні матеріали, влаштовують справжні
спортивні змагання та квести у парковій зоні «Котигорошко».
А нагулявши апетит дітки з охотою підкріпляються чотири рази на день: сніданок, ланч, обід та ве-

З народних джерел

Магія
свята на Андрія

13 грудня православні християни відзначають свято на честь святого апостола Андрія Первозванного. Якщо ж зазирнути в дохристиянські часи, то саме цього дня наші
предки відзначали своє народне свято, пов’язане з дохристиянською обрядовістю і магічними ритуалами,
що мали переважно любовно-магічне та аграрно-магічне спрямування.
Згодом вечорниці на Андрія перетворилися на своєрідну забаву і привід, щоб зібратися неодруженій молоді. Цього дня хлопцям дозволялося
бешкетувати, а дівчатам бути щирими
і відвертими у прояві почуттів. А головним атрибутом свята було і залишається ворожіння.
Особливе місце на Андрія займає
обрядова гра «Калита», в якій брали
участь дівчата і хлопці. Дівчата гур-

Про що говорять

черя. Харчування у садочку збалансоване (рибні, м’ясні страви,
супи, борщики, кашки, молочні
продукти, овочі та фрукти, компоти тощо).
Дивляться солодкі сни діти під
час відпочинку у окремих ліжечках, у присутності няні або вихователя.
Щодня з 7.30 до 19.00 години у
будні дні та з 9.00 до 19.00 вечора
на вихідні дитсадок радо зустрічає діток, які наповнюють приміщення дитячими гоміном та сміхом. За потребою батьків залишити дитину на ніч у дитячому центрі існує послуга «Extra няня». Можна відвідувати садочок і лише
по півдня або погодинно.
Група у садочку різновікова – до 15 діток віком
від 2 до 6 років. З ними працюють два вихователі
та няня. На заняттях вихованці закладу діляться
на підгрупи (по 5 осіб у кожній). Іноземні мови, хореографію, музику та вокал, підготовку до школи,
ранній розвиток, театральну студію, образотворче
мистецтво, арт-студію викладають педагоги відповідної кваліфікації. А також релаксують на аромотерапії, казкотерапії, фототерапії. Логопед та психолог у разі потреби радо допоможуть дитинці.
Заняття з дітьми проходять з використанням методик М. Монтессорі, Нікітіних, Масару Ібук та ін. у
формі гри. З досягненнями вихованців можна ознайомитися на відкритих, інтегрованих уроках та те-

том замішували тісто та випікали великий дуже твердий круглий корж із
білого борошна з діркою посередині.
На вечорницях, коли збиралася молодь, Калиту підвішували до сволока посередині хати, а потім стрибали, щоб вкусити. Після Калити брали горнятко з медом, на дно якого
клали перстень. Хлопець мав дістати той перстень губами, але так, щоб
не вмочити власного носа. Вважалося, якщо хлопець дістане і носа не
вмочить - ожениться і буде щасливим.
Як дівчині дізнатися про
майбутнього нареченого
(обрядове ворожіння)
Про такий прийом, як покласти на
тарілку два сірники один біля одного
і запалити – знають, мабуть, усі.
Якщо сірники від подизу зійшлися,
то це знак, що дівчина буде в парі.
А деякі ворожіння нас сучасних
змусять, якщо не усміхнутися,
то здивуватися
• Дівчата із заплющеними очима кидали чобіт за ворота: куди вказував

носок, звідти і наречений з’явиться.
Якщо ж чобіт падав підошвою догори,
то не судилося дівчині вийти заміж.
• Дівчина тихенько підходила до хліву й називала імена хлопців. Звичайно, спочатку називала того, кого любила. Якщо у відповідь свиня рохкала, то дівчині судилося вийти заміж;
якщо ж мовчала, то не судилося.
• Одне із ворожінь таке: в одну тарілку наливають воду, в іншу - кладуть обручку, а в третю – стрічку. Накривають тарілки. Кожна з дівчат вибирає собі тарілку. Якщо обрала воду,

Пити чи не пити?

Місяць тому Кабмін ухвалив постанову про підвищення оптових та роздрібних цін на алкоголь. Для
прикладу, мінімальна роздрібна ціна півлітрової
пляшки горілки зросла на 27,1% - з 55 грн до 70,00
грн. Такі зміни пояснюють тим, що реальні витрати
суб›єктів господарювання на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв не відповідають нинішній ціні. Ми поцікавилися, що думають містяни до
таких змін та ще й напередодні Нового року.
Як не дивно, більшість опитуваних схвалюють
постанову Кабінету міністрів, є й такі, що зовсім
не рефлексують на це рішення влади. Такий результат може бути викликаний рядом причин. Не
виключено, що нам просто зустрілися такі співбесідники. Можливо Буча є взірцем тверезості. А
насамкінець, не виключено, що здоровий спосіб
життя все ж таки бере гору над пиятикою.
30% опитаних вважають, що це може викликати
обурення та бунт серед людей, а 70% опитуваних

матичних святах.
Дитячий центр «Baby Світ» полюбляє збирати
дружнє коло для відзначення свят з конкурсами,
цікавими забавами та сюрпризами. Вже готуються до цьогорічних зимових свят. Кожен бажаючий
зможе приєднатися і взяти участь у вечорницях на
День Андрія та казкових передноворічних зустрічах
з Святим Миколаєм, Дідом Морозом (деталі та реєстрація за телефоном).
Центр дитячого розвитку «Baby Світ» запрошує на
заняття:
• Ранній розвиток (від 6 місяців до 3 років)
• Ранній старт (3.5 - 4років)
• Підготовка до школи (5- 6 років)
• Логоритміка (від 2 до 4 років)
• Бебі-фітнес від (від 2 до 6 років)
• Музика та вокал (від 3 до 6 років, для старших діток
– за індивідуальним графіком)
• Хореографія (від 2 до 6 років)
• Іноземні мови (від 2 до 6 років, для старших діток –
за індивідуальним графіком)
• Ейдетика (від 3 до 6 років)
• Театральна студія (від 3 до 6 років)
• Художня студія (від 3 до 6 років, для старших діток
– за індивідуальним графіком)
• Автоконструюювання та авіамоделювання (від 4 до
10 років)
• «Школа успіху» ( від 6 до 14 років)
• Група подовженого дня для школярів
• Дитячий літній табір
• Репетитори з математики, української мови, іноземних мов тощо
• Семінари, тренінги, тематичні свята, дні народження
• Логопед, психолог
Запрошуємо поринути у дитячий світ, який стане для вашої дитини цікавим навчанням, веселими
іграми, повноцінним розвитком та задоволеною посмішкою!

вважають, що жодних змін в обсягах вживання
та придбання алкоголю не буде.
Жителька Бучі Світлана (63 роки) говорить:
«Алкоголь - це не найголовніше, це не продукти
і без цього можна жити. І підвищення ціни на
алкоголь не так страшно, як підвищення ціни на
хліб». А от бучанець Василь (31 рік) каже, що нічого не змінилося за місяць і не зміниться, а серед
народу тільки зростатиме обурення.
Свою позицію висловив житель міста Віктор (45
років), який думає, що пити менше не будуть, а от
їсти так. І вважає, що на краще нічого не зміниться.
Також серед жителів міста є ті, хто сподівається,

то наступного року буде плаксивою,
обручку – вийде заміж, стрічку – буде
дівочити.
• А ще таке. Збираються разом дівчата, варять вареники, кладуть на землю біля порога та запускають голодного собаку. Чий перший вареник собака з’їсть, та перша вийде заміж. Недобре вважається, коли собака надкусить і залишить вареник.
А це ворожіння для тих, хто хоче
дізнатися яким у родинному
житті буде коханий
Аби дізнатися, яким буде майбутній
чоловік, готують миску з водою з криниці, миску із зерном і люстерце. До
хати «запрошують» півня і дивляться, до чого перше він підійде. Якщо до
миски з водою, то майбутній чоловік
буде п’яницею, до миски із зерном –
господарем, а якщо до дзеркальця, то
чоловік буде самозакоханий.
Доброго вам настрою та воржіння
на Андрія!
Підготувала Алла БАГІРОВА

що кількість споживання алкоголю зменшиться,
а разом із тим рівень безпеки у місті зросте.
Ще два роки тому Всесвітня організація здоров’я подала статистику по вживанню алкоголю,
де Україна посіла шосте місце. За цими даними
середньостатистичний українець вживає близько 15 літрів чистого алкоголю. А вчені вважають,
що при вживанні 6-8 літрів може розпочатися виродження нації. А за статистикою Міністерства
охорони здоров’я в Україні, якщо розподілити
рівномірно весь алкоголь, що споживають українці, то вийде доволі цікавий результат - кожен з
5 бучанців страждає від залежності до алкоголю.
Виходячи з цього, не виключено, що підвищення ціни є виправданим та логічним, адже ще у
2014 році Всесвітньою організацією здоров’я були
надані поради щодо покращення ситуації в країні, серед яких були: підвищення ціни на алкоголь,
обмеження видачі ліцензій на виробництво цих напоїв, заборона реклами.
Світлана РИБАК
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Гарбуза Олексія Леонідовича,

депутата Бучанської міської ради
З повагою, Бучанська міська рада,
колектив редакції «Бучанські новини»

Вітаємо іменинників
та іменинниць!

День ангела

10 грудня - Всеволод, Гаврило, Роман
11 грудня - Василь, Григорій, Федір, Степан
12 грудня - Ольга, Неоніла, Парамон
13 грудня - Андрія, Аркадій
14 грудня - Наум, Філарет
15 грудня - Іван, Панас, Андрій
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Спорт

Вітаємо з днем народження!

10 грудня 2016 року виконується 95 років
Городовій
Ніні Василівні!

Вітаємо з почесним ювілеєм!
Бажаємо міцного здоров’я, наснаги та гарного настрою! Дякуємо за
любов, турботу, підтримку та щире
серце! Ви завжди для нас взірець доброти, поваги та любові!
Щиро Ваша, велика родина.

Подяка!

Висловлюю вдячність директору ТОВ «ТЕХПРОМСЕРСІВ»
ЛТД В.В. Косенку та його колективу за надану допомогу.

Встановлення пандусу в будинку є
довгоочікуваною подією. Відтепер,
навіть будучи інвалідом, відкрилася
можливість спілкуватися із сусідами, справлятися по господарству та
взагалі мати вихід на свіже повітря.
Завдяки таким вчинкам міцнішає віра в людей та їхню готовність простягнути один одному руку помочі.
Демко Вікторія Василівна,
інвалід та вся громада села Гаврилівка

Шаховий турнір

У відкритій першості Бучанської ДЮСШ з шахів зустрілися
78 юних спортсменів з Бучі, Ірпеня, Ворзеля, Блиставиці та
Немішаєвого віком від 7 до 10 років.
За рішенням тренерського складу та за підтримки спонсорів за участь в турнірі були відзначені всі учасники.
Учасники змагань та їхні батьки висловлюють особливу
вдячність приватному підприємцю Юрію Сураю, який постійно підтримує ДЮСШ і виступає спонсором змагань з
різних видів спорту, також тренерам Ірпінського шахово-шашечного клубу Дмитру Віталійовичу і Анатолію Фокичу
за допомогу в організації та проведенні змагань, Мусієнко
Наталії Вікторівні, Гайдаю Олегу Олександровичу, директору
Бучанської дитячо-юнацької спортівної школи та директору
СЗОШ №5 Наконечному Михайлу Петровичу за теплий прийом в приміщенні школи.

Стрільба з пневматичної зброї

До Дня Збройних сил України відбулися міські змагання зі
стрільби з пневматичної зброї серед учнівської молоді міста.
Змагання організовані та проведені Бучанським центром
позашкільної роботи спільно з відділом освіти Бучанської
міської ради. Загалом 24 представники учнівської молоді, і
юнаки, і дівчата, отримали можливість позмагатись у точності та влучності у стрілецькому тирі Бучанської ЗОШ I-III
ст. №3. Визначалась особиста та командна першість.

Вітаємо шановного

Говорова Володимира Васильовича

з призначенням на посаду Голови Київської обласної
організації інвалідів війни, збройних сил та учасників
бойових дій.
Бажаємо невичерпної енергії, принциповості, великих
здобутків на цій відповідальній посаді. Міцного здоров’я
та благополуччя. Нехай усі Ваші справи увінчує успіх.
З повагою, колектив УСВА м.Бучі

Вітаємо шановного

Щербака Олександра Івановича

з нагоди призначення на посаду Голови Бучанської
міської організації інвалідів війни, збройних сил та
учасників бойових дій.
Бажаємо успіхів та нових звершень Вам! Міцного здоров’я та благополуччя! Нехай команда однодумців буде
надійною, а всі масштабні плани реалізуються!
З повагою, колектив УСВА м.Бучі

Відповідно до підсумкового протоколу міських змагань переможцями у загальнокомандному заліку, стали:
I місце – команда Бучанської СЗОШ I-IIIст. №5 (128 очок);
II місце – команда Бучанської ЗОШ I-IIIст. №3 (110 очок).
А от боротьба за третє призове місце стала головною інтригою змагань. У двобої зійшлися кращі «стрілки» Бучанських
ЗОШ I-IIIст. №2 та Української гімназії. Тричі спроба взяти
гору виявилася безуспішною – кожного разу однакова кількість очок. Відтак судді вирішили розділити третє призове
місце між командами-суперницями. Всі переможці та призери у особистому та командному заліку нагороджені грамотами відділу освіти Бучанської міської ради.

Управління праці інформує!
Довготерміновий пільговий кредит на будівництво житла за рахунок
власних коштів Фонду відсоткова ставка - (14,1% річних)

Довготерміновий пільговий кредит
на будівництво житла надається молодим сім’ям, в якій чоловік та дружина віком до 35 років, неповним сім’ям,
в якій мати (батько) віком до 35 років
має неповнолітніх дітей (дитину), одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно.
Кредит надається молодим сім`ям та
одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла терміном до 30 років, але не більше ніж
досягнення позичальником пенсійного віку.
Для реєстрації необхідно написати
заяву на отримання кредиту, заповнити анкету Позичальника та надати такі документи:
- Довідка про перебування на квартирному обліку всіх членів сім’ї (оригінал) ,
- Довідка про склад сім’ї (Ф-3 ЖЕК)
(оригінал),
- Оригінали та копії паспортів повнолітніх членів сім`ї (1,2 ст. прописка),
- Оригінали та копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера,
- Оригінал та копію свідоцтва про
народження дитини (дітей),
- Оригінал та копію свідоцтва про
шлюб,

5

Засновник: Бучанська міська рада
Головний редактор: Сергій КУЛІДА
Адреса редакції: 08292, Буча,
вул. Києво-Мироцька, 104-б,

- Довідка з місця роботи із зазначенням займаної посади, часу перебування на такій посаді та розміру
заробітної плати, протягом останніх
6 місяців(із поміткою «затримки у
виплаті з/п за останні 6 м. відсутні»),
- Виписку з трудової книжки про
місце роботи за останні 3 роки,
- Документи, що підтверджують
інші доходи Позичальника (за наявності доходу не за основним місцем
роботи), у т.ч. декларацію про доходи
на останню звітну дату, завірену податковою інспекцією,
- Згода подружжя(ін членів сім`ї) на
передачу в заставу майнових прав на
житло(нотаріально посвідчене), або
їх присутність при укладенні договору застави майнових прав/застави
квартири.
- Довідка про платоспроможність
сім’ї, (довідка про доходи)
Для СПД :
- Фінансова звітність, затверджену
податковою інспекцією;
- Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця
З метою надання кредиту регіональне управління/іпотечний центр Фонду відкриває у банку-агенті особистий
рахунок позичальника, на який пози-

чальник перераховує аванс у розмірі
не менш як 10% передбаченої вартості
будівництва житла.
Розмір кредиту на будівництво житла
визначається виходячи з норми 21 кв.
метр загальної площі житла на одного
члена сім’ї та додатково 10,5 кв. метрів
на сім’ю (далі - нормативна площа),
вартості будівництва житла за цінами,
що діють на час укладення кредитного
договору, без урахування авансу позичальника. Розрахункова вартість 1 кв.
метра житла визначається згідно експертної оцінки. У разі перевищення
нормативної площі позичальник сплачує вартість понаднормативної площі
житла за рахунок власних коштів.
Кредит надається з відсотковою
ставкою у розмірі - 14,1% річних. Погашення кредиту та відсотків за користування ним здійснюються позичальником починаючи з дати зарахування
коштів кредиту на рахунок позичальника в банку-агенті. Платежі з погашення кредиту та відсотків за користування кредитом вносяться не рідше
ніж один раз на місяць. Кредит може
бути погашено достроково.
Тел: 249-36-93.
сайт: www.kyiv.molod-kredit.gov.ua

тел.: (044) 383-50-73 e-mail: buchanews@ukr.net

www.bucha-rada.gov.ua
Свідоцтво «Про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації»
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Київщина допоможе українським
військовим на передовій
Напередодні свята Нового року голови райдержадміністрацій та мери міст Київської області особисто доставлять військовим на передову матеріально-технічну допомогу.Відповідне доручення чиновникам дав голова Київської облдержадміністрації Олександр Горган. Озвучену
ініціативу Горгана очільники РДА і мери міст Київщини
зустріли з ентузіазмом.Колону з гуманітарною допомогою очолить Голова Київської обласної державної
адміністрації Олександр Горган. Як передбачається, 23
грудня колона гуманітарної допомоги від кожного району Київщини вирушить до Дніпра, звідки голови РДА
доставить зібрану допомогу у військові частини зони
АТО.Основу вантажу складуть найнеобхідніші на фронті речі – дизельгенератори, запчастини до автомобілів,
утеплення для бліндажів, утеплені спальники, сокири
тощо. Поїдуть на передову також і вітальні листівки від
учнів Київщини.«Українські солдати мають відчувати
підтримку та допомогу, – зазначає Олександр Горган. –
Таку ж поїздку, дасть Бог, здійснимо і на Великдень. Щоб
напередодні свят підняти бойових дух наших захисників
і допомогти їхній перемозі».

Передплати і отримай подарунок!
Передплатіть газету
«Бучанські новини»
на 2017 рік та візьміть
участь у розіграші двох
квитків на будь-який
сеанс у грудні у кінотеатрі «Акваріус». Розіграш квитків відбуватиметься щоп’ятниці.
Де можна здійснити
передплату газети
«Бучанські новини»:
на пошті, у листоноші,
в редакції.
Вартість передплати
на рік становить
144 грн 28 коп.
Надсилайте підтвердження (квитанцію)
про передплату і
скористайтеся можливістю сходити в кіно.
ДП АТП «Транском» запрошує на постійну роботу

водіїв автотранспортних засобів категорії «Е»

для здійснення міжнародних перевезень вантажів.
Звертатися за адресою: м. Буча, вул. Л. Качинського (Чкалова), 2.

Телефон: (04597) 29-604, (067) 466-96-24

РЕМОНТ
И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Замена пружин, механизмов трансформации,
роликов, ножек, пенополиуретана, ватина,
жесткого и мягкого войла. ДВП-фанеры, бруса.
Ремонт производится в цеху.
Мелкий ремонт возможен у клиента!
Огромный выбор тканей, кожзамов и кожвинилов,
натуральной ткани. Ремонт изделий любой сложности.

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО!

Тел.: (099) 665-88-28, (093) 610-40-77,
(067) 997-15-68, (044) 221-72-13

АНЕКДОТИ

- Про що ти мрієш вранці?
- Щоб не будили.

***

Ремонт
холодильників
та пральних
машин

Найчастіша шкільна брехня:
«Я зробив, чесно! Тільки зо- тел. (066) 021-22-18
шит забув!»
Сергій
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