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На дворі мороз, а в серці – тепло...
НОВОРІЧНЕ ДИВО ПОЧИНАЄТЬСЯ!

Новини одним рядком

• Колегія суддів Апеляційного суду
міста Києва поновила на посаді секретаря Бучанської міської ради ВаЦього року новорічні гуляння стартували 17 грудня.
силя Олексюка.
Саме цього дня відбулося від- • В Ірпінський міській лікарні відкриття казкового льодового
крився операційний блок відділенмістечка біля Центрального
стадіону. Перш ніж любителі ня травматології
зимового спорту вийшли на
льодове дзеркало ковзанки, і
дітей, і дорослих розважали
веселі герої казок та мультиків. А 19 грудня традиційно до міста завітав Святий
Миколай. Вірніше він був не
один, а з компанією…
Читайте на стор. 3

Привітання від
міського голови

Щиро вітаю з Днем Святого
Миколая – одним з найсвітліших
і найрадісніших свят усього християнства!
З його приходом кожен з нас
сподівається на якесь маленьке
диво, здійснення заповітної мрії,
котра під силу лише святому. Нехай добрий святий принесе щастя
у ваші сім’ї, благополуччя і мир
рідній Україні. Невидимою рукою він здійснює найзаповітніші
дитячі мрії, приносить у кожну
родину щиру втіху і любов, адже
це свято віри, світла і добра. Сьогодні чудова нагода, аби згадати
один про одного і побажати один
одному щастя. Саме тому у цей
день навіть дорослі починають
вірити в дива, діти з нетерпінням
чекають подарунків. Нехай свято
наповнить кожну родину щастям,
теплотою і любов’ю!
З Днем Святого Миколая!
Анатолій ФЕДОРУК,
Бучанський міський голова

Відбулось освячення каплиці святої
праведної Анни

Освячення здійснив Високопреосвященніший
Епіфаній митрополит Переяслав-Хмельницький і
Білоцерківський.
Зведення каплиці це
лише початок, згодом на
цьому місці має постати великий храм сказав у своїй
промові до вірян митрополит Епіфаній: «Ми з вами
власноруч долучаємось до
великої і богоугодної справи – побудови храму. Якщо
б ми не відчували в храмі
духовної підтримки, якщо
б ми не отримували від Бога допомоги,
то ми б не будували храмів. Звичайно,
що ми можемо молитись вдома і на
будь-якому іншому місці, Господь чує і
таку молитву. Але, коли ми з вами збираємось на соборну службу, і звертаємось з певним проханням до Бога, то
Господь неодмінно чує такі прохання
і відгукується на них. Бо сам Господь
сказав: «Де двоє, або троє зберуться в
ім’я моє, там і Я посеред них».

Фото з архіву

Євген Богуславський:
«Робота роботою, а новорічні свята
наближаються…»

Настоятель храму протоієрей Микола
Кригін в своїй промові подякував всім,
хто долучився до будівництва каплиці:
«Дякую митрополиту Епіфанію, за те,
що він приїхав до нашої каплиці, щоб
освятити її. Велика радість від того, що
збулася наша мрія. Перша цеглина була
закладена 22 жовтня, а 22 грудня – вже
відбулося освячення. Ця робота виконувалась досить швидко, і я дякував Богу
за те, що він посилав людей, що долучались до будівництва храму».

Увага! Фотоконкурс!

«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).
Приз – книга головного редакПереможцями стануть ті, хто отримає
тора «БН» Сергія Куліди «Краснайбільшу кількість голосів.
ные шпионы».

• У Центральному будинку культури відбувся концерт для малечі за
участю танцювальних колективів,
театру естради та циркової студії.
• Благодійний фонд «Клуб Добродіїв» з Києва допоміг дітям з сімей,
які потрапили в складні життєві
обставини: серед подарунків - ролики, санчата, іграшки, солодкі подарунки та книжки.
• Будиночок Святого Миколая особлива казкова територія, на
свято до нього вишукалась черга
дітлахів, кожній дитині він подарував солодкі пряники – ведмедики.

Пропозиція тижня

Завітайте до редакції «БН» до 9
грудня та отримайте знижку 50% на
рекламні оголошення, іміджеві статті
чи привітання.

Цікавий та цінний
подарунок, який
нагадуватиме про себе
щотижня

Наближається Новий рік разом з очікуванням приємних сюрпризів і подарунків.
Для бучанців, які хочуть порадувати своїх рідних, ми пропонуємо цікавий та необтяжливий за вартістю
варіант подарунку: передплату газети
«Бучанські новини».
Це саме той подарунок, що нагадуватиме про себе щотижня, так як газета виходить кожної п’ятниці.
Вартість передплати на рік становить 144 грн 28 копійок.
Чекаємо на Вас!
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НОВИНИ УКРАЇНИ
Відбулися перші
вибори в об’єднаних
територіальних громадах

18 грудня у 143 громадах 24 областей України відбулися перші
вибори в об’єднаних територіальних громадах.
За підрахунками результатів серед
представників політичних партій лідирують представники БПП «Солідарність» - 845 кандидатів , значно укріпило позиції ВО «Батьківщина» – 441. За
лідерами розташувалися наступні політичні партії: «Аграрна партія», «НАШ
КРАЙ», Радикальна, «УКРОП», Опозиційний блок, ВО «Свобода», «Самопоміч», «Відродження», «Народний
фронт», Народна партія, Народний
контроль. Суттєво збільшилась кількість кандидатів-самовисуванців – 981.
Загалом 18 грудня було обрано понад 3
тисячі депутатів ОТГ.
За даними громадської мережі
«Опора», максимальна явка на виборах в об’єднаних територіальних
громадах в Україні зафіксована у Закарпатській (79.23%) та Волинській
(72.20%) областях, а найнижча - в
Луганській області - 30.90%.

З 1 січня посвідчення
української міліції стане
недійсним

Співробітники Національної поліції
можуть використовувати посвідчення, печатки, логотипи та емблеми міліції до 31 грудня 2016 року. З
1 січня наступного року атрибутика
міліції стане недійсною.
Нагадаємо, що закон України «Про
Національну поліцію» набув чинності 7 листопада 2015 року. З цього часу
міліція в Україні формально припинила своє існування. Чинні співробітники
міліції були призначені «тимчасово виконувачами обов’язків» на посаді у відповідних органах Національної поліції.

Наступного року
«Укрзалізниця» купить
9 тис. нових вагонів і
підніме ціни на квитки

Наступного року головним завданням «Укрзалізниці» буде відновлення
рухомого складу та потенціалу компанії з перевезень, для чого буде закуплено 9 тис. нових вагонів. Про це повідомив голова правління ПАТ «Укрзалізниця» Войцех Балчун
Щодо вартості проїзду, то останній
раз ціни переглядалися 2014 року, а
фактична інфляція є набагато вищою,
ніж прогнозована. Тому, Укрзалізниця мусить підняти ціни, особливо з урахуванням того, що, значний обсяг пасажирських перевезень включає пільгові перевезення різних соціальних груп.

«Антонов»
продемонстрував новий
транспортний літак Ан-132

Як повідомляє УНІАН, держпідприємство «Антонов» провело презентацію першого дослідного зразка нового
транспортного літака Ан-132.

Верховна Рада дозволила українським авіабудівним державним підприємствам створювати заводи за кордоном, що дозволить «Антонову» розвивати кооперацію з Саудівською Аравією та Індією.
Зокрема, йдеться про плани побудувати протягом 15 років 500 одиниць
багатофункціонального транспортного літака для потреб військових, десантників, а також комерційного використання в Індії. Загальна вартість
цього проекту 5,3 млрд. дол.

НАМ ТАК ЖИТИ…

Майже о 5-й ранку 21 грудня Верховна рада ухвалила в другому
читанні і в цілому закон № 5000 «Про державний бюджет на 2017
рік». За відповідне рішення проголосували 274 народних депутата
Представляючи законопроект, міністр фінансів Олександр Данилюк
заявив, що Кабмін підготував реалістичний проект бюджету. За його словами, під час доопрацювання проекту держбюджету на 2017 рік до другого читання Кабмін зберіг пріоритети, закладені до першого читання. Серед них Данилюк назвав підвищення
обороноздатності і соціальних стандартів, розвиток освіти, охорону здоров’я, цільову підтримку сільського господарства, розвиток дорожньої
інфраструктури тощо.
Він також зазначив, що проект бюджету передбачає необхідний ресурс
для підвищення мінімальної зарплати
до 3,2 тисяч гривень.
В документі закладені доходи бюджету на 2017 рік у сумі 721,398 млрд.
гривень, у тому числі доходи загального фонду - 669,409 млрд. гривень та
доходи спеціального фонду - 51,989
млрд. гривень.

«При доопрацюванні проекту бюджету до другого читання враховано
рішення уряду щодо встановлення мінімальної зарплати в розмірі 3200 гриВидатки бюджету на наступний рік вень на місяць та встановлення посапередбачено у сумі 790,393 млрд. гри- дового окладу працівника І тарифного
вень, у тому числі видатки загально- розряду ЄТС у розмірі 1600 гривень», го фонду - 735,378 млрд. гривень та йдеться у пояснювальній записці.
Як наголошується, на цю мету в завидатки спеціального фонду - 55,015
конопроекті передбачені додаткові
млрд гривень.
Граничний обсяг дефіциту бюдже- видатки в обсязі близько 28,3 млрд.
ту визначено у сумі 77,547 млрд. гри- гривень, що дозволить забезпечити
вень, у тому числі граничний обсяг виплату підвищеної зарплати працівдефіциту загального фонду - 62,338 никам бюджетної сфери.
Нагадаємо, у вівторок Верховна рада
млрд. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду - 15,208 підтримала зміни до Податкового кодексу, які передбачають підвищення акмлрд. гривень.
цизів на алкоголь та сигарети та зменшення ренти на
У 2017 році прожитковий мінімум на одну
особу в розрахунку на місяць пропонується видобуток нафти.
Також депутати скасували
встановити у розмірі з 1 січня 2017 року 2% пенсійного збору з валю1544 гривні, з 1 травня – 1624 гривні, з 1
тообмінних операцій.
грудня - 1700 гривень.
Як відомо, проект державного бюджету на 2017
Мінімальну заробітну плату пропонується
встановити у 2017 році у місячному розмірі рік в першому читанні був
ухвалений 20 жовтня.
з 1 січня – 3200 гривень, а у погодинному

розмірі з 1 січня - 19,34 гривні.

КОМЕНТАРІ
Сергій Мельник, заступник голови
парламентського Комітету
з питань бюджету, народний
депутат фракції Партії
«Блок Петра Порошенка»:
- Бюджет на 2017 рік відповідає реальним можливостям економіки держави. Закладено в бюджеті і підвищення заробітної плати Державній
службі з надзвичайних ситуацій, майже 800 млн. передбачено для Академії
медичних наук, додатково на 200 млн.
ми збільшили асигнування на впровадження експерименту з нової системи
надання медичної допомоги. Також
1,8 млрд. передбачено на підтримку
сільгоспвиробників та 9 млрд. отримує сектор соціально-економічного
розвитку: 4 млрд. з них підуть на соціально-економічний розвиток територій, 3,5 млрд. – це Державний фонд
регіонального розвитку і 1,5 млрд. виділяється на об’єднані громади».
Юлія Тимошенко,
лідер Всеукраїнського
об’єднання «Батьківщина»:
- Проект бюджету, який запропонував пан Гройсман та його уряд, зберігає для країни стратегію руйнації економіки. Цей бюджет продовжує стратегію бідності людей, скорочення родинних бюджетів, усіх підтримок та
преференцій для малого та середнього бізнесу. Ось який це бюджет! Він є
неприйнятним, оскільки в ньому залишається дохідна база, яка будується на фундаментальній тіньовій економіці, офшорні гроші не виводяться
з тіні, не зменшується корупція.
Олег Ляшко,
лідер «Радикальної партії»:
- Ми в опозиції до влади, але не в
опозиції до народу України. І ми розуміємо, що Україна повинна бути з
бюджетом. Саме тому наша фракція
проголосувала за бюджет, за ганебний бюджет!
Андрій Помазанов,
фракція «Народного Фронту»:
- Ми неодноразово заявляли, що готові голосувати за бюджет на 2017 рік,
якщо будуть виконані наші умови. Це
виділення коштів на оборонний комп-

«Батьківщина» - у лідерах
на виборах
в об’єднаних громадах
Як повідомила на прес-конференції лідер партії «Батьківщини» Юлія
Тимошенко, з 410 мандатів (всього
балотувались 850 посад депутатів та
голів громад) депутатів об’єднаних
громад, за які боролися представники

лекс, забезпечення підвищення соціальних стандартів та інші вимоги. Наразі виглядає так, що наші вимоги виконані. Тому ми проголосували «за»…
Олег Березюк,
керівник фракції «Самопоміч»:
- Олігархічний режим готується до
відтворення, збираючи гроші. Націоналізований банк («Приватбанк» - С.К.)
– це добре, це стабільність людей і стабільність у фінансовій сфері. 150 млрд.
грн з державного бюджету України – це
яким коштом?.. Цей бюджет забирає у
громад все, що ми дали громадам протягом минулих 2 років. Це пограбунок
і підготовка до того, щоб узалежнити
місцеві громади від політичного олігархату, який панує в державі.
Олександр Вілкул, депутат
Верховної ради від

«Опозиційного блоку»:
- Режисура цього спектаклю зрозуміла – під кінець року проштовхнути
бюджет, який, по великому рахунку,
далі буде робити Україну бідною поліцейською країною.
Обнадійлива для українців зарплата
у розмірі 3200 грн, яка закладена у бюджет, без підтримки промисловості та
пільг для малого та середнього бізнесу,
призведе до чергової інфляції та зробить людей ще біднішими. А підняття
пенсії на 10% при інфляції зробить наших пенсіонерів ще більш бідними.
До того ж, у бюджеті на субсидії закладено 47 млрд. грн, в той час як необхідно 102 млрд. Крім того, у законопроект про бюджет закладені тарифи, які
не можуть сплачувати 80% українців.

партій, «Батьківщина» отримала 128.
Юлія Тимошенко подякувала всім
людям, які підтримали партію «Батьківщина» на виборах об’єднаних
громад та відзначила високу явку,
яка сягнула 60%. Вона зазначила, що
«Батьківщина» формуватиме фракції
в усіх об’єднаних громадах, де партія здобула перемогу і наголосила на
тому, що «Батьківщина» відстоюватиме право сіл, селищ та міст район-

ного підпорядкування мати власну
дохідну базу, зокрема, пропонуватиме
закріпити за ними податок з доходів
фізичних осіб та інші бюджетоутворюючі податки.
«Батьківщина» відстоюватиме право
всіх громад, як об’єднаних, так і необ’єднаних, розпоряджатися землею,
яка входить в межі об’єднаних громад.
Інформація ЗМІ

Підготував Сергій ТАМАРИН

ГРОМАДА

В міській раді юні бучанці водили хоровод

У День Святого Миколая в холі міської ради відбулося
святкове дійство для дітей особливих пільгових категорій, які отримали чудові подарунки від міської влади. В
цей день був отриманий 21 подарунок. Одних лише казкових персонажів – дідів морозів, снігуроньок і звіряток було аж 35! І всі вони повели дітей у хоровод. Найголовнішим на святі був, звичайно, сам Святий Миколай! Яскраві костюми і динамічна програма викликали піднесений настрій. А створювали його учні шкіл,
працівники підрозділів міської ради,
відділу культури і
спорту, відділу освіти, директори шкіл
та будинків культури міста – всі вони
з любов’ю подбали
про хорошу організацію передноворічного заходу.
Людмила Дмитрівна, бабуся хлопчика, вперше на подібному святі у міській раді; вона дуже задоволена організацією свята і увагою до потреб дітей-сиріт. Діти в
захопленні. Вони радіють подаруночкам. Пані Алла Сараєва, опікун онуків Льоні та Андрія, каже, що вони
вже вчетверте на такому святі. І кожного разу все дуже
цікаво організовано. Дітям дуже подобається, вони задоволені. У подарункових наборах м’ячі, сніжколіпи,
набори солодощів, шахи тощо.

Казкова хода центром міста

Після дитячого свята в мерії веселою юрбою діди
морози і снігуроньки, а їх було ні багато, ні мало майже тридцять, – всі на чолі зі Святим Миколаєм вирушили у фантастичну ходу центральною вулицею Бучі
– аж до головної ялинки міста. Льоня, який щойно
отримав подарунок, міцно тримає за руку Святого
Миколая, тому що хоче здійснити свою мрію – вдарити у дзвін, щоб разом відкрити новорічну ялинку. Він
навіть і коротенького віршика приготував для нагоди. Впродовж усього маршруту казкових персонажів
радісними вигуками вітали перехожі. А водії автівок
подавали звукові сигнали.

Відкриття головної ялинки міста

Казкові події продовжилися у зимовому містечку
«Бучанські чарівні передзвони», куди, наздоганяючи
снігуроньок, святих миколаїв, дідів морозів та лісових звірят, в очікуванні дива зійшлися бучанці. У містечку розваг зібралося багато людей, лунала музика,
світилася вогниками святкова ілюмінація, відбувався
концерт і… стояла в очікуванні церемоніального удару дзвону висока красуня-ялинка. Щоб замерехтіти і
засяяти на радість всім! І дзвін пролунав – як довгоочікуваний сигнал для малечі і дорослих. Відкриття новорічних свят відбулося!
А далі – розваги, хороводи, катання на веселих каруселях та ковзанці, атракціони. Темряву ночі розганяв дитячий сміх. Бучанці пишаються своїм надзвичайним і сучасним містом; вони запрошують до себе
на гостину родичів і друзів. Адже сезон Різдвяних і новорічних святкувань у розпалі!

Побажання до різдвяноноворічних свят:
«Мир і щастя у родину!»

о. Андрій (Галавін):
– Важливо, щоб у ці святкові дні ми у своїх молитвах просили не лише про матеріальне, але й
про мир у наших серцях та нашій державі. І не
просто просили, але й наслідували святителя
Миколая – поспішали, як він, на допомогу хоча
б одній людині.
Василь Яцюк:
– Радує, що
2017 року Буча
має
отримати
нову школу, будівництво якої
зараз триває. А
також, буде збудовано квартал
для воїнів АТО
в «Сонячній оселі». Мер ставить завдання про
спорудження там дитсадочка та прибудову ЗОШ
№3. Бажаємо і далі практично допомагати дітям,
дружинам і батькам воїнів, які загинули на війні. З цією метою створюється благодійний фонд.
На Новий рік від колективу «Меліоратора» надамо допомогу у розмірі тисяча гривень кожному.
Дітей наших співробітників та дітей підшефного
дитсадочка «Козачок» традиційно привітаємо на
Святого Василя, на Старий новий рік. Всім бучанцям бажаю миру, здоров’я, стабільних заробітків і бути такими ж патріотами свого міста, якими вони показали себе за минулі місяці. Бучанці –
люди з сильним характером, вони захистили своє
право на місцеве самоврядування. При стабільній
міській владі маємо надію отримати нові школи,
садочки, парки, сквери, дороги, тротуари тощо.
Одинадцятикласник Євген:
– Вдягнувши костюм Діда Мороза, відразу хочеться мати оленів, чарівну силу, море подарунків
і… роздавати їх дітям. У святковому костюмі стаєш трохи іншим – піднімається настрій, хочеться
зробити всіх щасливими. Від зимових свят чекаю
можливості добре підготуватися до екзаменів. Ба-

Святий Миколай і всі, всі, всі…

Зустріч із покровителем дітей була призначена на десяту ранку. І
було дуже сумнівно, що малята піднімуться зранку, аби спізнатися із добрим святим дідусем. Але як я помилявся!...

Ледь стрілка годинника минула призначений час зустрічі, як сквер біля будівництва житлового масиву «Continent»
наповнилась веселим сміхом, піснями і танцями. Дітлахи, із
притаманною їм безпосередністю, танцювали разом з трудівницею - бджілкою Маєю, кружляли навколо симпатичних метеликів та радо обнімали товстенького, вайлуватого
новорічного Оленя. А коли на гостину завітав Святий Миколай, то дитячій радості взагалі не було меж. Тим паче, що він
пригостив кожного із присутніх смачними подарунками…
А запросили святого до нашого міста – Бучанський
міський голова Анатолій Федорук, секретар ради Василь
Олексюк та громадський діяч Ігор Мостовий. І їм за це - від
дітей та батьків – величезне спасибі!..
Сергій ТАМАРИН

жаю всім випускникам бути впевненими на ЗНО.
Однак не забувати про канікули і відпочинок.
Аліна Рудницька:
– Сьогодні я в костюмі ангелочка, неодмінного персонажу різдвяного дійства. Вперше беру
участь у подібному заході. Зважилася після деяких вагань, але бачу, що не помилилася у своєму
рішенні, бо це викликає у мене почуття захоплення. Коли робиш добру справу для громади, відчуваєш себе більш відповідальною і дорослішою.
Бажаю, щоб наші дітки завжди мали подібні свята. Мене особисто новорічні свята надихають на
творчість. До Нового року ще доволі далеко, але
настрій вже створено. Нехай всім щастить!
Неля Барсученко:
– Бажаю всім бучанцям, а конкретно, мешканцям
мікрорайону Склозаводський, чарівно провести
новорічну ніч біля ялинки. Свято відкриття ялинки буде у нас 25-го грудня, в неділю, о 15:30. На
шкільних канікулах працюватимуть майстер-класи як в будинку культури, так і тут, у зимовому містечку. Демонструватимуться мультфільми. Запрошуємо! Нехай всім щастить у новому році.
Михайло Наконечний:
– Цього року хочу відзначити позитивну практику проведення вибіркових карантинів по класам з високим рівнем захворюваності. Це дозволило локалізувати поширення ГРЗ і звести карантин до трьох днів. Навчальний процес не постраждав, тим більше, що вчителі оперативно виставляли завдання з предметів на сайті школи. Програму
будемо наздоганяти інтенсивно. Зараз, в очікуванні свят, дбаємо також про змістовний відпочинок
дітей під час шкільних канікул. Працюватимуть
гуртки і секції – все за графіком. Вчителі надаватимуть консультації. Бажаю всім змістовного і насиченого року, реалізації поставлених цілей.
Кирило і Вікторія Черпіти:
– Рік був дуже наповненим: фотосесії, репетиції,
виступи, зустрічі з Потапом, підготовка до «Голосу»,
стаття в «Бучанських новинах»… Треба ще слухатися вчителів і сувору бабусю, щоб добре навчатися в
школі. У таке свято, як День Святого Миколая, повинні збуватися надії всіх людей. Діти мають бути
здоровими, щасливими і вдячними Богові за своїх батьків. А їхні татусі і матусі повинні турбуватися про них, обіймати і цілувати.
Дуже хочеться, щоб припинилася війна. Нашому місту і землякам бажаємо всього найкращого. Юним конкурсанткам «Міс
Буча» бажаємо удачі. Дякую мамі
за чудовий подарунок – квиток
на ковзанку, яку дуже люблю.
Нехай наступний рік буде для
нас найкращим. А також, щоб
здійснилися всі мрії. Завжди літати і ніколи не падати!
Микола МИХАЙЛІВ
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СВЯТО
ПОЧИНАЄТЬСЯ!

Святого Миколая бучанці зустріли, як завжди,
гостинно. А він у відповідь приніс подарунки,
хороший настрій і головне – запалив вогні
на міській красуні-ялинці

№50 від 23 грудня 2016 року
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ГІСТЬ РЕДАКЦІЇ
НАШЕ
ЗДОРОВ`Я

У травматологічному відділені – сучасна операційна

РЕФОРМИ

РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ ПРЕСИ:
ПРОБЛЕМИ І НАДІЇ

У

відділенні травматології Ірпінської лікарні, що
знаходиться на території Бучі, відкрито сучасний
операційний блок.

П
22 грудня тут відбулося урочисте відкриття операційного
блоку, який облаштований за найновішими європейськими стандартами. Завдяки новому обладнанню з Німеччини, медики зможуть покращити якість надання допомоги,
а також розвантажити хірургічне відділення.
«За добу у травмпункті черговий лікар приймає від 30 до
50 чоловік. З них в день госпіталізують 2-5 пацієнтів, більшість з яких потребують оперативного втручання», - розповідає головний лікар Андрій Тумасов.
Окрім відкриття операційного блоку, зараз на першому
поверсі триває капітальний ремонт. А вже наступним кроком стане удосконалення реанімаційного відділення, яке
буде відповідати всім потребам і вимогам сучасності.
Вікторія ШАТИЛО

Редактори комунальних ЗМІ закликають зобов’язати місцеві ради
прийняти рішення про реформування

итання взаємодії з місцевою владою,
яка не хоче цивілізовано прощатися з
комунальними газетами, проблеми з
доставкою видань Укрпоштою, суперечності
з державною реєстрацією, питання майна і
приміщень – ці та інші проблеми порушували
редактори комунальних медіа під час
Всеукраїнської наради з питань реформування,
яка відбулася 16 грудня в Києві.

Це представницьке зібрання було проведено з ініціативи Національної спілки журналістів України та підтримано Держкомтелерадіо. У
ньому взяли участь представники влади, юристи, експерти та редактори ЗМІ з усієї України.
Як зауважив перший секретар НСЖУ Сергій Томіленко, перша конференція для редакторів комунальних газет відбулася торік. Тоді ж було напрацьовано дорожню карту реформування і, зрештою, було дано старт довгоочікуваній реформі.

Чи є вакцина від
грипу в Бучі?

З

а останній тиждень показник захворюваності на грип
по Україні виріс на 50%. Хворіють і дорослі, і діти.
Лікарі радять робити щеплення. Як засвідчило МОЗ ще
два місяці тому вакцини мало б вистачити, щоб відвернути
епідемію. В Україні перевіреними та затвердженими є два
препарати: «Ваксігрип» та «Джисі флю». В продажі вони
мали з’явитися ще у другій половині жовтня. Яка ситуація з
вакциною на цей час в Бучі дізнавалися «Бучанські новини».

Щоб дізнатися ситуацію ми опитали аптеки Бучі. Серед таких були мережі аптек: «Аптекарь», «Доброго дня»,
«Оптових цін», «Домашня аптека», «Країна здоров’я»,
«Низьких цін».
В жодній з аптек вакцини не виявлено. В аптеці «Доброго
дня» сказали, що останнім часом вакцини не було.
В мережі аптек «Низьких цін» попередньо відповіли, що
вакцини не мають. Проте пізніше нам зателефонували і запропонували замовити вакцину «Ваксігрип» за ціною 190
грн. Цікаво, що в столиці ситуація з вакциною краща. Ледве
не в кожній аптеці можна придбати «Ваксігрип» за ціною від
170 до 200 грн. Навіть в аптеках «Доброго дня» препарат є.
З нашої екскурсії по аптеках Бучі стало зрозуміло, що ми
не готові до епідемії грипу. Бучанцям легше привезти вакцину з Києва, а ніж знайти її в аптеках міста.
Світлана РИБАК

Чим зайняти
дитину під час
карантину?

В

же декілька тижнів бучанські школи зупиняють процес
навчання та відправляють дітей на карантин. Жителі
міста кажуть, що під час карантину зустрічають дітей
на вулиці без шапок, з розстібнутою курточкою. Кажуть, що
після цього вони й хворіють.

Імовірно, що така ситуація пов’язана з тим, що діти, батьки
яких мають повну зайнятість, залишаються без догляду. Ми
поцікавилися чим займають батьки дітей під час карантину.
Серед опитуваних батьки розділилися на дві групи. Одні
лікують дітей, а інші дозволяють робити все, що заманеться, аби не заважали. Батьки розповідають, що зайняти дитину найлегше телефоном, планшетом, комп’ютером. Проте знають, що це не зовсім добре.

Так чим же зайняти дитину під час карантину?

Вчителі радять батькам не гаяти часу та займатися з дітьми
за шкільною програмою. Щоб було цікавіше радять робити
уроки коротшими від перерв, а в перервах діти можуть малювати, гратися. Також знахідкою для школярів є цікаві сучасні книги. Серед таких можна знайти розмальовки, а також віммельбухи, що в Україні називаються книжками-вуликами. Вони є актуальними для молодших школярів. Вони
наповнені дрібними деталями, захоплюючись якими, школяр може провести декілька годин над однією сторінкою.
Проте увесь день дитина не всидить у чотирьох стінах.
Тому, якщо ваша дитина не має симптомів хвороби, можна подихати свіжим повітрям. Але досвідчені матусі радять
батькам слідкувати за дитиною під час прогулянки. Не варто дозволяти багато бігати, щоб не спітніти, а потім втомившись та надихавшись прохолодним повітрям застудитися.
Світлана РИБАК

– Не все виходило гладко, сьогодні наша аудиторія перегріта тими питаннями, які виникають
в ході практичної реалізації реформи. Але ключове - що нам вдалося – реформа здійснюється
не шляхом банкрутства видань, а дається шанс
трудовим колективам розвивати майбутнє ЗМІ,
– сказав Сергій Томіленко.
За словами віце-прем’єр-міністра України
В’ячеслава Кириленка, те, як буде реалізуватися реформа, залежить не тільки від центральної влади, а й від місцевих громад і трудових колективів.
– Реформовані ЗМІ повинні стати ще ближчими до громади, повинні виграти і журналісти, і місцева влада. Бо засоби висвітлення діяльності мають лишитися, але вже не повинно бути на кшталт стосунків: ти - підлеглий,
я - начальник, – сказав пан Кириленко. – Тут
дуже важливо не помилитися і не перетворити цей процес на ходіння по муках. Тому великі сподівання на НСЖУ, на громадських активістів, які зацікавлені в процесі прозорої
взаємодії. Ми за те, щоб пріоритетом для ЗМІ
стало висвітлення життя громади.
Водночас, Кириленко закликав редакторів
звернути увагу на питання державної мови, аби
вона була збереженою у ЗМІ.
Голова Державного комітету з питань телебачення і радіомовлення Олег Наливайко розповів, що реалізація реформи комунальних ЗМІ
була однією з настанов багаторічного голови
НСЖУ Ігоря Лубченка. І в першу чергу її вдалося
здійснити завдяки консолідованій позиції, об’єднанню зусиль влади, медіаспільноти, редакцій.
– Дві реформи – створення суспільного мовлення і роздержавлення уже стартували і їх не
можна повернути назад. Головна проблема зараз – як господарювати? Коли ми пропонували редакторам підтримку від ОБСЄ, проведення навчальних семінарів, один з редакторів зауважив, мовляв, навіщо нам навчання, потрібні кошти. Але він підтвердить, що якраз і виникли найбільші проблеми з оформленням документів. Гроші можна дати, та вони швидко
зникнуть. А досвід – це найбільш цінне, – сказав Олег Наливайко.

Роздержавлення – не вирок у співпраці
ЗМІ і влади

Потому він зазначив, що існує чимало стереотипів відносно здійснення реформи. Один з них
– влада вважає, що роздержавлені ЗМІ стануть
їхніми противниками.
– Хочу сказати, що ця ніша давно і серйозно
зайнята іншими газетами і телекомпаніями.
Якщо згадати європейський досвід, то, в першу
чергу, завдання суспільних і громадських ЗМІ
– будувати якісні комунікації між владою і суспільством, – каже Олег Наливайко.

Голова Держкомтелерадіо також зазначив:
незрозумілою є позиція деяких редакторів, які
взагалі не займаються перетворенням газети,
говорячи, що з ними газета і закриється.
За словами Наливайка, зараз Держкомтелерадіо працює над тим, аби досягти домовленостей щодо виділення коштів на матеріальну підтримку реформованим ЗМІ.

Свої проблеми озвучили і редактори

Головний редактор газети «Наше місто Токмак» із Запорізької області Віталій Голод наголосив: необхідно на державному рівні зобов’язати місцеві ради прийняти рішення про вихід
зі співзасновників.
– У багатьох депутатів, політиків на місцях є
свої газети і їм вигідно, щоб ми по-тихому пропали. Тому треба донести до Верховної Ради,
що їхні колеги на місцях не голосують за роздержавлення, – сказав пан Віталій.
Головний редактор газети «Трудова слава»
(Херсонська область) Валерій Горобець порушив питання подальшої взаємодії з владою у
плані висвітлення діяльності та зауважив, що
потрібно виділити кошти на ці потреби з держбюджету. Також він наголосив і на тому, що нереально буде працювати в умовах підвищення
мінімальної зарплати, адже всі зароблені газетою кошти підуть на фонд оплати праці. Відтак,
на друк, бензин, папір коштів не залишиться.
– Ми змушені будемо скорочувати штати, переводити людей на півставки, хоча в районах
і так працюють по 3-5 осіб, – зауважив Валерій Горобець.
Інші редактори також наголошували на проблемах з реєстраторами, незрозумілими позиціями влади щодо приміщень, у яких розміщуються редакції.
Віра Мальчук, головний редактор газети «Трудівник Полісся» (Славута, Хмельницька область)
зазначила, що неможливо перереєструвати видання, якщо влада вийшла зі співзасновників, а
трудового колективу в співзасновниках не було.
Крім цього вона порушила і питання про Укрпошту, яка бере наперед кошти за свої послуги, натомість не надаючи їх на якісному рівні.
– Сьогодні пошта не розглядає доставку преси як першочергову цінність, листоноші звільняються через те, що їм ставлять плани, навантажують продуктами, пральними порошками,
змушують носити важкі сумки, – підтримала
колегу Олена Чех (газета «Лесин Край», Житомирська область). – З цим треба щось робити.
Питання майна, які постають перед редакціями в ході реформування, озвучив головний редактор газети «Трибуна праці» (Іванків Київської області) Павло Смовж.
– Майно не переходить у власність трудових
колективів, ми маємо право тільки користуватися ним, а не розпоряджатися. Закон передбачає, що потрібно платити податок на доходи, –
зазначив пан Смовж.
Віце-прем’єр запропонував редакторам спільно з НСЖУ скласти список тих місцевих органів влади, які не хочуть відпускати газети, порушують права редакцій щодо майна чи приміщень, аби надалі впливати на них.
Коментуючи питання з приводу дотацій владі на висвітлення діяльності, пан Кириленко зазначив, що місцеві органи влади отримують достатньо бюджетних коштів, а тому якраз ЗМІ і
громада мають виносити на загал інформацію
про те, як вони використовуються.
Очільник НСЖУ Сергій Томіленко закликав
редакторів надіслати свої звернення та додаткові питання до державних відомств, які виникають, на адресу Спілки, з тим, аби оформити їх
як запити і отримати роз’яснення.
Участь у нараді взяли понад 120 редакторів, яким надали роз’яснення щодо практичних питань реформування кваліфіковані юристи: Людмила Опришко та Людмила Панкратова (медіаюристи Інституту розвитку регіональної преси та «Гарячої лінії» НСЖУ), Олександр
Дяченко (юрист Української асоціації медіабізнесу), Михайло Кочеров (керівник юридичного департаменту компанії HLB Ukraine Legal
Services), Таїсія Мировець (начальник юридичного відділу Держкомтелерадіо).
Служба інформаціїї НСЖУ
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Це десятий знак китайського зодіаку. Відповідний знак західного зодіаку – Овен.
Елемент - земля.
Позитивні якості Півня: чесний, вірний, щедрий, турботливий, має гарний смак.
Негативні якості Півня: запальний,
нетактовний, метушливий.
Девіз цього року: «Добивайся високої мети, не здавайся!»
Камені року: цитрин, яшма, димчастий кварц, малахіт, гірський
кришталь.
Категорія:
Південь,
Південний-схід.
За Фен-шуй наступаючий 2017 рік
допоможе знайти вихід із заплутаних
ситуацій і стане провідником у період раціональних, конструктивних
рішень. Рік буде наповнений новими
можливостями і вдалими стартами.
Особисті стосунки - з›являться
шанси побудувати стабільні відносини з романтичним партнером або
знайти нове кохання.

Робота - Характер Вогняного Півня буде досить суперечливий: він
буде підштовхувати до лідерства та
командної роботи, разом з тим буде
загострювати реакцію на критику, заважаючи адекватно сприймати справедливі зауваження.
Гроші - Дуже вдалий рік для зміни роботи і збільшення прибутку. Але варто
переглянути ставлення до фінансів Півень не любить витрачати гроші.
Здоров’я – В цілому рік не передбачає особливих ускладнень. Але кидати свій стан на самоплин не варто,
особливого контролю потребують
хронічні захворювання.
Головний колір року – червоний, він
символізує силу, красу та мужність.
Рік Вогняного Півня, згідно китайському зодіаку, буде прихильний до
багатьох і допоможе реалізувати найзаповітніші мрії .
Винятковим рік буде для тих, хто народився в рік Півня, Змії і Дракона.
Хорошим рік буде для знаків Тигра і
Щура.
Ускладнення в 2017 році очікують народжених у рік Собаки, Кролика і Коні.

Школа батьківства
Більшість батьків свято переконані,
що вони гарні батьки. Про своїх дітей
одні батьки розповідають стороннім
лише хороше, а другі – не соромляться жалітися на них. Стосунки батьків і дітей – вічна проблема, з якою
зіштовхується кожне покоління.
Чому в одних сім’ях – мир і спокій,
а в інших – сварки, крики і скандали? Якими бачать діти своїх батьків?
Якими батьками ви насправді є? На ці
запитання допоможе відповісти цей
тест. Виберіть свої варіанти відпові- - як мені знадобиться дізнатися, надей на 10 запитань і позначте їх.
тисну – і все скаже - 2.
3. Скільки часу за день ви спілкує1. Чи читаєте ви своїй дитині книж- тесь з дитиною?
ки перед сном?
- стільки, скільки конче необхідно - 2;
- систематично - 3;
- з ранку до ночі - 4;
- інколи - 1;
- увесь вільний час - 3;
- ніколи, читає дружина (чоловік, ба- - я не маю часу для спеціального
буся, дідусь тощо) - 0;
спілкування - 1.
- а навіщо забивати дурницями дити4. Якщо вихователька (вчителька)
ні голову перед сном? - 2.
не задоволена поведінкою чи резуль2. Чи довіряє вам дитина свої таєм- татами навчання вашої дитини, що
ниці і переживання?
ви зробите?
- у хвилини відвертості - так - 3;
- дам прочухана, не дозволю дивитися
- про всі таємниці дізнаюся від сусідів, мультики (піти погуляти тощо), примувихователів (вчителів), знайомих - 4;
шу визубрити новий матеріал тощо - 2;
- а навіщо мені її таємниці? - 1;

Піду з дітьми в кінотеатр
Леся Дяченко, яка передплатила
газету «Бучанські новини» на 2017
рік, стала переможницею розіграшу
квитків у кінотеатр «Акваріус».
Під час вручення призу (двох квитків)
дізналися думку Лесі Олександрівни
про нашу газету та обговорили питання співпраці. Адже пані Леся працює у
Бучанській міській поліклініці заступником головного лікаря і досить часто
надсилає матеріали у рубрику здоров’я.
Також уважно слідкує за всіма публікаціями на шпальтах нашого тижневика.
Леся Дяченко:
- У Бучі проживаю з 2004 року. Через

Як задобрити
господаря
2017 року?
Запам’ятайте наступні 7 правил зу-

стрічі Нового 2017 року:
Відчуття свята має бути буквально
всюди – яскравий Півень не любить
посередності і сірості. У кухні наклейте новорічні наклейки на меблі, вікна
та холодильник, у ванній прикрасьте
дощиком дзеркало, а в коридорі розвішайте по стінах яскраві гірлянди.
Зробіть креативні новорічні прикраси своїми руками – прискіпливий
Півень оцінить старання. Нехай це будуть сніжинки з паперу або вирізаний
з картону і розмальований півень, зате
з незвичайним авторським підходом.

Я

кщо раптово ви відчуєте, що ваше серце не
в порядку і ви на межі непритомності - у
вас є всього лише близько 10 секунд, щоб
скористатися методом, який зможе врятувати ваше
життя!

Часто виходить так, що серцевий напад відбувається з людьми під час відсутності людей, які могли б
надати допомогу. Багато хто не знає, що в цей небезпечний період можна надати допомогу собі самому.

Додайте в інтер’єр світла і вогню: гірлянди, свічки, бенгальські вогні створять святкову атмосферу буквально в
лічені секунди. Тим паче, що Півень у
2017 році Вогняний, тому і декор повинен бути відповідним.
Рідні для символу року сільські простори можна відтворити за допомогою м’яких яскравих накидок на крісла і диван, білосніжній скатертині на
святковий стіл.
Будинок краще прикрасити живою ялинкою, символ року не любить штучності. При цьому ялинка
не повинна сяяти всіма кольорами
веселки, Півень любить яскравість і
вишуканість, тому, все повинно виглядати елегантно та в одному стилі.
Підійдуть прикраси у вигляді грошових купюр на ниточках – багатство у
2017 році буде забезпечено.
Наступного року буде панувати
стихія вогню, тому в оформленні новорічної обстановки слід робити
ставку на теплі кольори. Вибирайте відтінки червоного, бордового,
оранжевого, жовтого. Пурпурний,
рожевий, золотий, теракотовий, коричневий так само привернуть увагу
Півня. Саме в цих кольорах потрібно
зустрічати майбутній 2017 рік. Слід
уникати холодних блідих відтінків –
вони занадто похмурі для яскравого
амбітного Півня. Так само є неприпустимим будь-який натяк на хижаків.

Тест «Батьки і діти»
- допоможу дитині розібратися в ситуації (зрозуміти складний матеріал) - 3;
- дитина отримала зауваження (погану оцінку) – нічого страшного, наступного разу виправиться - 1;
- влаштую скандал виховательці
(вчительці) - 4.
5. Як ваша сім’я проводить літній
відпочинок?
- тато – в один бік, мама – в другий,
діти – до бабусі (в табір тощо) - 1;
- намагаємося провести відпочинок
разом - 3;
- відправляємо дітей до бабусі чи в
табір, а самі їдемо відпочивати - 2;
- куди дитина захоче, туди й поїде - 4.
6. Після сварки з дитиною хто першим починає миритися?
- той, хто першим усвідомить свою
провину - 3;
- ніхто і ніколи, все налагоджується
само собою - 1;
- певна річ, дитина, вона ж наймолодша - 2;
- завжди я, шкода ж дитини! - 4.
7. Чи намагаєтеся ви виконати всі
бажання своєї дитини?
- так, стараюся виконати усі - 4;
- так, якщо маю кошти і час - 3;

Переможниця конкурсу !!!

два-три роки познайомилася з газетою
«Бучанські новини». З 2010 року є постійним передплатником «Бучанки». Зі
сторінок видання дізнаюся про головні
новини нашої громади. Адже набагато приємніше переглядати друковане
видання чим в інтернеті, та й доступна
всесвітня павутина не для всіх.
Серед переваг: архів електронної версії
газети, яким дуже зручно користуватися у разі виникнення потреби відшукати інформацію.
Серед порад і пропозицій, було б дуже
зручно, на мою думку, хоча б раз у рік на
сторінках газети друкувати довідничок
для усієї бучанської об’єднаної територіальної громади: телефони найнеобхід-

КАШЛЯЙТЕ, ЩОБ «НЕ ТИСЛО СЕРЦЕ»

ГАЗЕТА ВИХІДНОГО ДНЯ

- бажання - так, примхи - ні - 2;
- це діти мають виконувати бажання
дорослих - 1.
8. Як часто ви даєте дитині вказівки, поради, робите зауваження?
- постійно - 2;
- не втручаюсь в життя дитини - 4;
- у разі необхідності - 3;
- давати поради і вчити жити – безнадійна справа, тому я усім раджу цього
не робити - 1.
9. Чи здатні ви віддати свою дитину
надовго (більше місяця) на виховання державному закладу чи родичам?
- тільки якщо нема іншого виходу - 3;
- так я і роблю - 2;
- ніколи в світі - 4;
- де захоче, там і житиме - 1.
10. Якщо дитина без дозволу взяла
гроші і потратила на свої витребеньки, що ви зробите?
- шкуру здеру! - 2;
- поговорю, поясню, чому так не
можна робити - 3;
- то й нехай, «все найкраще – дітям!» - 4;
- в моєму домі гроші не валяються
абиде - 1.
Відповіді на стор. 8

ніших служб, організацій, підприємств.
Щиро зичу усім працівникам всього найкращого - добра, світла, любові
вдячних читачів.
Дякую за приємний подарунок – із задоволенням відвідаю з дітьми кінотеатр.
Хотілось сказати
словами Ліни Костенко:
В чаду проблем,
в перипетіях світу —
і вам, й «Бучанкі»
свободи та зеніту.

Сам собі лікар

Просто почніть кашляти. Безліч разів і з величезною силою. Перед тим як кашлянути - зробіть глибокий вдих. Ваш кашель повинен бути тривалим і
глибоким. Таким, як ніби у вас в грудях скупчилася
мокротиння, глибоко, глибоко всередині.
Вдих і глибокий кашель слід повторювати кожні 2
секунди, не роблячи перерв і зупинок. Робіть це аж
до приїзду лікарів або поки серце знову не запрацює в звичайному ритмі.

Глибокий, глибокий вдих надає можливість кисню потрапляти в легені, а ваш кашель «стискає»
серце і примушує циркулювати кров. Подібні дії допомагають серцю увійти в нормальний ритм.
Іншими словами, люди з серцевим нападом дарують собі дорогоцінний додатковий час для очікування швидкої допомоги або можливість дістатися до лікарні.
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БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

На порозі року
Червоного
Півня

Прогноз на 2017 рік
ік Вогняного Півня згідно з Феншуй починається 28 січня 2017
року. Дуже важливо знати всі
позитивні і негативні якості Вогняного
півня, для того, щоб скорегувати свої
дії і плани не тільки на час святкування
нового року , але і на весь рік.

З ПИТАНЬ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ: (044) 383 50 73; (093) 418 61 69
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23 грудня 2016 року

ТЕЛЕПРОГРАМА • 26 грудня - 1 січня 2017 •

Понеділок • 26 грудня
УТ-1

№50 від 23 грудня 2016 року

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.
6:20,8:20,13:15,15:55,21:30,
22:55,23:30,0:15 Погода.
6:25,7:05,8:25 Смакота.
6:35 Ера будiвництва.
7:15 Ранок.
8:35 Паспортний сервiс.
8:45,0:20 Телемагазин.
9:00,5:50 Вiчне.
9:15 Т/с «Травма».
9:55 Д/с «Смачнi подорожi».
11:40 Чоловiчий клуб. Спорт.
13:20 Казки Лiрника Сашка.
13:35 М/с «Мандрiвники в часi».
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.
19:00,1:45 Новини. Культура.
19:20 Обличчя вiйни.
19:30 Про головне.
20:00 Перша шпальта.
20:30 Вересень.
21:45 З перших вуст.
21:50 Т/с «Епоха честi».
23:00 Золотий гусак.
23:15 Пiдсумки.
23:35 На слуху.
2:00 Муз. фiльм «Образи».
3:00 Телевистава «Повiя».
5:35 Новини. Спорт.

Канал «1+1»

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

Iнтер

6:00 М/ф.
6:20,13:15,14:40 «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини
7:15,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,12:25 Т/с «Диван для
самотнього чоловiка»
14:00 «Речдок».
15:25 «Чекай на мене».
18:00,19:00 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Анна-детектив».
1:00 Т/с «Мiсто мрiї»
2:55 «Великi українцi».
3:20 Концерт «Ювiлейний
концерт Iгоря Крутого».
5:15 «Подробицi» - «Час».

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.
10:10,0:30 Х/ф «Джунiор»
12:35,13:20 Краще не повторюй!
12:45,15:45 Факти. День.
14:05,16:20 Х/ф «Контрабанда».
16:50 Х/ф «Захисник»
18:45,21:05 Факти. Вечiр.

20:20,21:40 Бiльше нiж правда.
22:20 Свобода слова.
2:30 Стоп-10.
3:20 Провокатор.

Новий канал

3:00,2:15 Зона ночi.
4:35 Дорослi як дiти.
5:30,18:00 Абзац.
6:20,7:40 Kids` Time.
6:25 М/с «Турбо».
7:45 Х/ф «Вiльнi»
10:00 Х/ф «Iсторiя Попелюшки».
12:00 Х/ф «Нецiлована».
14:00 Х/ф «Простачка»
16:00,19:00 Ревiзор.
21:00 Пристрастi за ревiзором.
0:15 Х/ф «Мiсто грiхiв 2»

СТБ

6:35,16:00 «Все буде добре!»
8:35 «Все буде смачно!»
10:30,18:30 «За живе!»
11:45 Х/ф «Любов приходить не
одна».
13:40 «Битва екстрасенсiв 16».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
20:00,22:35 «Хата на тата».
0:35 «Один за всiх».
2:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

Тонiс

6:10,4:40 Мова тварин.
7:00,18:00 «Алло, лiкарю!»
8:00,13:40,18:55,21:40 «Погода».
9:50 «Цивiлiзацiя Incognita».
10:50 Завтра - сьогоднi.
12:00 «Калинове здоров`я».
14:00 Оглядач.
19:05 В гостях у Д. Гордона.
Олександр Мiтта, ч. 1.
20:05 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за днем».
21:20,4:15 Жива природа.
22:00 Рецепт успiху Михайла
Поплавського.
22:35 Сироти дикої природи.
23:00,5:05 Д/ф «Новi технологiї
вiйни»
0:00 Т/с «Щоденники Червоного
Черевичка»
1:05 Т/с «Нiч чорних краваток»
1:45 Т/с «Життя на вершинi»
2:45 Т/с «Пiсля опiвночi»
3:45 «Свiтськi хронiки».

Канал «Україна»

6:50,7:15,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,
15:00,19:00,1:50 Подiї.
9:15,3:40 Зоряний шлях.
11:20 Х/ф «Кульбаба».
13:20 Т/с «Мiй коханий
генiй»,1i2с
15:30 Т/с «Мiй коханий генiй».
18:00 Т/с «Спiвачка i доля», 88 с
19:45,2:40 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Мiж любов`ю i
ненавистю» 1i2с
23:00 Подiї дня.
23:30 Х/ф «47 ронiнiв»
5:20 Реальна мiстика.

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 «Київськi iсторiї».
16:30 «Життєвi iсторiї».
17:10 «У центрi уваги».
19:20,22:25,1:50,3:20 «Столиця».
20:30 «Служба порятунку».
21:25 Т/с «КММ».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
4:05 «Мультляндiя».

Вівторок • 27 грудня
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.
6:25,8:25,13:15,21:30,22:55,
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».
10:00,4:40 Уряд на зв`язку з
громадянами.
10:30,19:30 Про головне.
11:00 Д/ф «Радянське» iз циклу
«Декомунiзацiя».
11:25 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.
15:55 Борхес.
16:25,2:00 Д/с «Нацiональнi
парки».
17:25,2:50 Д/с «Iсторичнi
розслiдування».
18:25,1:20 Новини. Свiт.
19:00,1:45 Новини. Культура.
19:25,21:45 З перших вуст.
20:00 #@)?$0 з Майклом Щуром.
20:30 Нашi грошi.
21:50 Т/с «Епоха честi».
23:00 Золотий гусак.
23:15 Пiдсумки.
23:35 На слуху.
3:50 Надвечiр`я. Долi.

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,
16:45,19:30,23:10 «ТСН».
6:45,7:10,8:10,
9:10 Снiданок з «1+1».
9:30 «Чотири весiлля 2».
10:45,12:20 «Мiняю жiнку».
14:10 «Слiпа».
14:45 «Мольфар».
15:45 «Сiмейнi мелодрами 6».
17:15 Т/с «Уламки щастя 2»
20:30,3:45 «Секретнi матерiали».
21:00,22:05 Т/с «Слуга народу».
23:30,3:00 Т/с «Теорiя брехнi 3»
0:25,4:15 Т/с «Байки Мiтяя».
1:30 Комедiя «Полярний рейс».
5:40 «Служба Розшуку Дiтей».

Iнтер

6:00 М/ф.
6:20,11:25,12:25 «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 «Анна-детектив».
14:00 «Речдок».
14:40 Т/с «Я прийду сама».
18:00,19:00 «Стосується кожного
20:00 «Подробицi».
1:00 Т/с «Мiсто мрiї»
2:55 «Зворотний бiк Мiсяця».
3:35 Х/ф «Мiй молодший брат».
5:10 «Подробицi» - «Час».

ICTV

4:20 Факти.
4:45,2:40 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.
10:10,13:20 Великi авантюристи.
12:45,15:45 Факти. День.
14:00,16:20 Т/с «Вiддiл 44»
16:30 Х/ф «План втечi»
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
21:25 М/ф «Три богатирi i
Шамаханська цариця»
23:00 Х/ф «Беовульф»
1:10 Т/с «Лас-Вегас»

Новий канал

3:00,2:00 Зона ночi.
4:55 Дорослi як дiти.

Середа • 28 грудня

5:45,18:00 Абзац.
6:40,8:00 Kids` Time.
6:45 М/с «Турбо».
8:05 Т/с «Щасливi разом».
13:00 Т/с «Моя прекрасна няня».
19:00 Дешево i сердито 2.
20:20 Суперiнтуїцiя 2.
22:00 Х/ф «Ред»
0:00 Х/ф «Сексi бойз, або
Французький пирiг»

СТБ

6:55,16:00 «Все буде добре!»
8:55 «Все буде смачно!»
11:50,18:30 «За живе!»
13:05 «МастерШеф. Дiти».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
20:00 «МастерШеф 6. Фiнал».
22:45 «МастерШеф 6. Фiнал.
Оголошення переможця».
23:55 Т/с «Коли ми вдома».
1:10 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

Тонiс

6:00,20:00 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за днем».
7:00,18:00 «Алло, лiкарю!»
8:00,13:40,18:55,21:10 «Погода».
9:55 «Будьте здоровi!»
10:45 Teen-клуб.
11:55,22:25 Сироти дикої природи
14:00 Оглядач.
19:00 В гостях у Д. Гордона.
Олександр Мiтта, ч. 2.
21:20,5:30 «Вiдлуння».
22:00 Жива природа.
23:00,4:40 Д/ф «Новi технологiї
вiйни»
0:00 Т/с «Щоденники Червоного
Черевичка»
1:05 Т/с «Нiч чорних краваток»
2:15 Т/с «Життя на вершинi»
2:40 Т/с «Пiсля опiвночi»
3:40 «Свiтськi хронiки».
4:05 «Цивiлiзацiя Incognita».
4:20 «Зимою i лiтом мандруємо
свiтом. Словаччина», ч. 1.

Канал «Україна»

6:10,11:00,5:20 Реальна мiстика.
7:00,8:00,9:00,15:00,
19:00,2:10 Подiї.
7:15,8:15 Ранок з Україною.
9:15,4:45 Зоряний шлях.
13:00 Т/с «Лист очiкування» 1i2с
15:30 Т/с «Лист очiкування», 3i4с
18:00 Т/с «Спiвачка i доля», 89 с
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Мiж любов`ю i
ненавистю», 3 i 4 с
23:00 Подiї дня.
23:30 Т/с «CSI. Мiсце злочину»
3:00 Х/ф «47 ронiнiв»

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».

лодарському – 40 га, у Поліському – 37,66
га, у Миронівському – 29,56 га, в Іванківському – 23 га, у Таращанському – 14,68 га
та у Згурівському – 9,5 гектара. Усі масиви призначені для ведення індивідуального садівництва.
З переліком зарезервованих земельних
ділянок, а також схематичними зображеннями розташування масивів можна ознайомитися на сайті обласного управління
або ж безпосередньо у Головному управлінні за адресою вул. Серпова, 3/14, каб.
101. Ця інформація постійно оновлюється.

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.
6:20,8:20,13:15,21:30,22:55,
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 М/с «Мандрiвники в часi».
14:00 Суспiльний унiверситет.
14:30,3:40 Свiтло.
15:20 Мистецькi iсторiї.
15:45 Д/ф «Марiя Левитська.
Театральний роман».
16:25,2:00 Д/с Нацiональнi парки
17:25,2:50 Д/с «Iсторичнi
розслiдування».
18:25,1:20 Новини. Свiт.
19:00,1:45 Новини. Культура.
19:25,21:45 З перших вуст.
20:00 Д/ф «Бранцi», 1 с.
20:30 Слiдство.Iнфо.
21:50 Т/с «Епоха честi».
22:40 Мегалот.
23:00 Золотий гусак.
23:15 Пiдсумки.
23:35 На слуху.
4:20 Д/ф «Раїса Недашкiвська. Те,
що не вмирає».
5:35 Новини. Спорт.

Канал «1+1»

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

Iнтер

6:00 М/ф.
6:20,11:25,12:25 «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 «Анна-детектив».
14:00 «Речдок».
14:40 Т/с «Я прийду сама».
18:00,19:00 «Стосується кожного
20:00 «Подробицi».
1:00 Т/с «Мiсто мрiї»
2:55 «Шукач ковчега».
3:45 Х/ф «Формула кохання».
5:10 «Подробицi» - «Час».

ICTV

4:20 Студiя Вашингтон.
4:25 Факти.
4:45,2:30 Провокатор.

Увага!

Подарунки для малечі
Служба у справах дітей та сім’ї запрошує:

Дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей, батьки яких мають статус УБД; дітей загиблих воїнів в АТО; дітей з особливими потребами; дітей з багатодітних сімей – отримати подарунки.
Відповідно віку, це будуть запрошення із солодким подарунком на виставу «Пітер Пен. Новорічна історія», квитки на
каток «Бучанська крижинка», а для наймолодших – солодощі (кімната 24-25). Батьків дітей з особливими потребами
прийти за подарунком до Центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді (кімната 26). Щасливого Нового року!
Адреса: м. Буча, бульвар Б. Хмельницького, 5/5а

В семи районах Київщини зарезервовано 261,8 га землі для учасників АТО
За 11 місяців 2016 року 4386 військовослужбовців отримали у власність земельні ділянки на Київщині, загальною площею
635,2 гектара. Ще майже 11,5 тисячі військовослужбовців та їх рідних отримали
дозволи на розробку проектної документації на ділянки загальною площею 1,726
тис. гектарів. Найбільше дозволів видано
у Вишгородському (1 871), Броварському
(1 604), Білоцерківському (1 300) та Бориспільському (1 044)районах області.
Всього до Головного управління Держгеокадастру у Київській області надійшло 14 459 заяв про відведення у власність
земельних ділянок від учасників антитерористичної операції.
Наразі у резерві Головного управління
Держгеокадастру у Київській області перебуває 261,8 га землі, передбаченої для передачі у власність бійцям АТО. Зокрема, у
Ставищенському районі наразі зарезервовано 57,12 га, у Сквирському – 47 га, у Во-

УТ-1

Довідково
Надання у власність земельних ділянок
учасникам АТО здійснюється у порядку,
визначеному статтею 118 Земельного кодексу України, за умови, що такий громадянин не скористався своїм правом на безоплатне отримання у власність земельної
ділянки відповідного цільового призначення та надав документ, який посвідчує
його участь в АТО.
На сайті обласного управління розміщена
покрокова схема дій для допомоги учасникам АТО та членам родин загиблих воїнів, котрі бажають отримати земельні ділянки. Роз’яснення складено з урахуванням запитів, які найчастіше надходять до
земельного відомства.

5:30 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10:10,13:20 Великi авантюристи.
12:45,15:45 Факти. День.
14:00,16:20 Т/с «Вiддiл 44»
16:40 Х/ф «Беовульф»
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
21:25 М/ф «Iван Царевич i Сiрий
Вовк»
23:15 Х/ф «Я, Франкенштейн»
1:00 Т/с «Лас-Вегас»
3:15 Стоп-10.

Новий канал

3:00,2:00 Зона ночi.
3:45 Х/ф «Нецiлована».
5:45,18:00 Абзац.
6:40,8:00 Kids` Time.
6:45 М/с «Турбо».
8:05 Т/с «Щасливi разом».
13:00 Т/с «Моя прекрасна няня».
19:00 Дешево i сердито 2.
20:20 Суперiнтуїцiя 2.
22:00 Х/ф «Дев`ять ярдiв»
0:00 Х/ф «Дев`ять ярдiв 2»

СТБ

7:15,16:00 «Все буде добре!»
9:15 «Все буде смачно!»
11:10,18:30 «За живе!»
12:35 Х/ф «Вечори на хуторi
поблизу Диканьки».
13:55 «МастерШеф. Дiти».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
20:00 «МастерШеф 6. Невiдома
версiя».
22:35 «Хата на тата».
1:10 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

Тонiс

6:00,20:00 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за днем».
7:00,18:00 «Алло, лiкарю!»
7:55,10:05,13:40,21:15 «Погода».
9:50 «Цивiлiзацiя Incognita».
10:50,22:00 Жива природа.
11:55,22:20 Сироти дикої природи
14:00 Оглядач.
19:00 В гостях у Д. Гордона.
Рената Литвинова, ч. 1.
21:25,5:30 Глобал-3000.
22:50,4:40 Д/ф Новi технологiї вiйни
23:50 «Натхнення».
0:00 Т/с «Щоденники Червоного
Черевичка»
1:10 Т/с «Нiч чорних краваток»
1:50 Т/с «Життя на вершинi»
2:50 Т/с «Пiсля опiвночi»
3:45 «Свiтськi хронiки».
4:10 «Зимою i лiтом мандруємо
свiтом. Словаччина», ч. 2.

Канал «Україна»

6:10,11:00,5:20 Реальна мiстика.
7:00,8:00,9:00,15:00,
19:00,2:50 Подiї.
7:15,8:15 Ранок з Україною.
9:15,4:40 Зоряний шлях.
13:00 Т/с «Лист очiкування», 5i6с
15:30 Т/с «Лист очiкування», 7i8с
18:00 Т/с «Спiвачка i доля», 90 с
19:45,3:40 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Мiж любов`ю i
ненавистю», 5 i 6 с
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 «Сили природи».
14:00,15:10,0:35 «Громадська
приймальня».
16:00,21:25 Т/с «КММ».
17:10 «У центрi уваги».
18:10 «Земнi катаклiзми».
19:20,22:25,1:50,3:20 «Столиця».
20:30 «Мiсто добра».
22:55 «Нацiональна Лотерея».
4:05 «Мультляндiя».

Погода в Бучі

УТ-1

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,
16:45,19:30,23:10 «ТСН».
6:45,7:10,8:10,
9:10 Снiданок з «1+1».
9:30 «Чотири весiлля 2».
10:45,12:20 «Мiняю жiнку».
14:10 «Слiпа».
14:45 «Мольфар».
15:45 «Сiмейнi мелодрами 6».
17:15 Т/с «Уламки щастя 2»
20:30,5:10 «Секретнi матерiали».
21:00,22:05 Т/с «Слуга народу».
23:30 Мелодрама «Все одно ти
будеш мiй».
3:30 Комедiя «Любов з акцентом

Iнтер

6:00 М/ф.
6:20,11:25,12:25 «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 «Анна-детектив».
14:00 «Речдок».
14:40 Т/с «Я прийду сама».
18:00,19:00 «Стосується кожного
20:00 «Подробицi».
1:00 Т/с «Мiсто мрiї»
2:55 Х/ф «Кухарка».
4:00 Х/ф «Бiляночка i Рум`яночка
5:05 «Подробицi» - «Час».

ICTV

4:20 Студiя Вашингтон.
4:25 Факти.
4:50,2:45 Провокатор.
5:30 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10:05,13:20 Великi авантюристи.
12:45,15:45 Факти. День.
13:35,16:20 Т/с «Вiддiл 44»
16:55 Х/ф «Я, Франкенштейн»
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Iнсайдер.
21:25 М/ф «Iван Царевич i Сiрий
Вовк 2»
23:00 Х/ф «Константин»
1:20 Т/с «Лас-Вегас»
3:30 Стоп-10.

Новий канал

3:00,1:45 Зона ночi.
3:50 Х/ф «Простачка».
5:45,18:00 Абзац.
6:40,8:00 Kids` Time.
6:45 М/с «Турбо».
8:05 Т/с «Щасливi разом».
13:00 Т/с «Моя прекрасна няня».
19:00 Дешево i сердито 2.
20:20 Суперiнтуїцiя 2.
22:00 Х/ф «Кохання у великому
мiстi 2»
0:00 Х/ф «Крадене побачення»

СТБ

6:45,16:00 «Все буде добре!»
8:45 «Все буде смачно!»
10:35,18:30 «За живе!»
11:50 Х/ф «Лузер».
14:05 Х/ф «Лiд у кавовiй гущi».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
20:00 «Зваженi та щасливi 6.
Фiнал».
22:45 «Зваженi та щасливi 6.
Фiнал. Оголошення переможця».
2:20 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

Тонiс

6:00,20:00 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за днем».
7:00,18:00 «Алло, лiкарю!»
8:00,10:05,13:40,21:55 «Погода».

9:50 «Ландшафтнi гри».
11:15 Жива природа.
12:00,22:35 Сироти дикої природи
14:00 Оглядач.
19:00 В гостях у Д. Гордона.
Рената Литвинова, ч. 2.
21:15,5:25 «Вiдлуння».
22:00 Мова тварин.
23:10,4:30 Д/ф «Новi технологiї
вiйни»
0:05 Т/с «Щоденники Червоного
Черевичка»
1:10 Т/с «Нiч чорних краваток»
2:15 Т/с «Життя на вершинi»
2:45 Т/с «Пiсля опiвночi»
3:45 «Свiтськi хронiки».
4:20 «Зимою i лiтом мандруємо
свiтом. Словаччина», ч. 3.

Канал «Україна»

6:10,11:00,5:20 Реальна мiстика.
7:00,8:00,9:00,15:00,
19:00,2:50 Подiї.
7:15,8:15 Ранок з Україною.
9:15,4:40 Зоряний шлях.
13:00 Т/с «Лист очiкування»9i10с
15:30 Т/с «Лист очiкування»
18:00 Т/с «Спiвачка i доля», 91 с
19:45,3:40 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Мiж любов`ю i
ненавистю»
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 «Земнi катаклiзми».
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».

Анекдоти
- А куди поділася
ваша Снігуронька? Запитують Діда Мороза.
- Так їй наговорили стільки
компліментів, що вона
розтанула!

***

6:00,7:00,8:00,13:00,18:40,
21:00,1:30,5:20 Новини.
6:10,6:45,8:10 Спорт.
6:15,8:15 АгроЕра.
6:20,8:20,10:30,13:15,21:30,
22:55,0:15 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 Т/с «Травма».
9:55 Д/ф «Мерехтливi оздоби
ялинкової ночi».
10:35 Вiзитiвка Карпат.
11:25 Вiзитiвка Полтавщини.
12:25 «Схеми» з Н. Седлецькою.
13:20 Казки Лiрника Сашка.
13:35 Хочу бути.
14:00 Суспiльний унiверситет.
14:30 Вiра. Надiя. Любов.
15:45 Театральнi сезони.
16:20 Д/с «Вiзит до Кореї».
16:45,3:00 Д/ф «Кремнiєва
долина».
18:25,1:20 Новини. Свiт.
19:00,1:45 Новини. Культура.
19:20 Обличчя вiйни.
19:30,4:50 Про головне.
20:00 Д/ф «Бранцi»,3i4с
21:45 З перших вуст.
21:50 Вiйна i мир.
22:30,4:30 Класики свiтової
лiтератури.
23:00 Золотий гусак.
23:15 Пiдсумки року.
23:50 Спорт. Пiдсумки року.
2:00 Музичне турне.

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 2».
10:45,12:20 «Мiняю жiнку».
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».
0:20 Комедiя «Джентльмени
удачi».
2:05 «Лiга смiху».
3:35 «Мiс Україна 2016».
5:15 «Ескiмоска 2: Пригоди в
Арктицi».

Iнтер

6:00 М/ф.
6:20,11:25,12:25 «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 «Анна-детектив».
14:00 «Речдок».
14:40 Т/с «Я прийду сама».
18:00 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Х/ф «Щасливий маршрут».
22:50 Х/ф «Карнавальна нiч».
0:20 Х/ф «Вокзал для двох».
3:20 «Подробицi» - «Час».
4:10 Х/ф «Кухарка».
5:15 Х/ф «Стережися автомобiля

ICTV

4:15 Служба розшуку дiтей.
4:20 Студiя Вашингтон.
4:25 Факти.
4:50,3:20 Провокатор.
5:30 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10,13:20 Великi авантюристи.
12:45,15:45 Факти. День.
13:55,16:20 Т/с «Вiддiл 44»
16:30 Х/ф «Поїздка до
Америки».
18:45 Факти. Спецвипуск.
20:20 Антизомбi.
21:25 Дизель-шоу.
23:20 «Що? Де? Коли?»
0:25 Х/ф «Константин»
2:35 Т/с «Лас-Вегас»
4:00 Стоп-10.

Новий канал

3:00 Зона ночi.
3:05 Служба розшуку дiтей.
3:30 Дорослi як дiти.
4:15 Абзац.
5:05,6:55 Kids` Time.
5:10 М/с «Турбо».
7:00 Половинки 2.
8:50,18:45 Дешево i сердито 2.
13:00 Х/ф «Дев`ять ярдiв»
15:00 Х/ф «Дев`ять ярдiв 2»
17:00 Х/ф «Кохання у великому
мiстi 2»
20:00 Суперiнтуїцiя 2.
21:30 Хто зверху? 5.
23:20 Х/ф «Голi перцi»
1:10 Х/ф «Мiсто грiхiв 2»

СТБ

5:35 «Зiркове життя».
7:30 Х/ф «Три плюс два».
9:10 Х/ф «Службовий роман».
12:20 Х/ф «Джентльмени удачi».
14:05 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика».
16:05 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
18:30,0:30 Т/с «Коли ми вдома».
20:00 «Танцюють всi! 9. Фiнал».
22:45 «Танцюють всi! 9. Фiнал.

Канал «1+1»

6:00 Драма «Крута Джорджiя»
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 «Свiтське життя».
11:00 Юрмалiто з Кварталом 95
14:00,4:40 «Сказочная Русь.
Президенты удачи».
15:30 «Вечiрнiй квартал».
17:40 Комедiя «Джентльмени
удачi».
19:30 «ТСН».
20:15,0:00,0:50 «Новорiчний
Вечiрнiй квартал».
23:55 «Новорiчне Привiтання з
Новим 2017 роком».

Iнтер

7:00 Х/ф «Карнавальна нiч».
8:20 «Подорож у часi».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож».
11:00 «Орел i решка. Шопiнг».
12:00 «Навколо М».
13:00 Х/ф «Прогноз».
15:00 «Добрий вечiр на «Iнтерi».
З Новим роком!»
16:00 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю».

18:00 Х/ф «Бебi-бум».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Замiж на Новий рiк».
22:30,0:00 «Новорiчний вогник.
Залишаємося зимувати».
23:50 Новорiчне привiтання
Президента України Петра
Порошенка.
2:15 «Новорiчний вогник. Повiр
у мрiю».
5:10 Мюзикл «За двома зайцями

ICTV

4:50 Факти. Спецвипуск.
6:10 М/ф «Баранчик Шон».
7:45 Х/ф «Золоте дитя».
9:40 Х/ф «Помiнятися мiсцями».
11:50 Х/ф «Поїздка до Америки».
14:05 М/ф «Як упiймати перо
Жар-Птицi».
15:20 М/ф «Три богатирi i
Шамаханська цариця»
16:55 М/ф «Iван Царевич i Сiрий
Вовк»
18:40 М/ф «Iван Царевич i Сiрий
Вовк 2»
20:00,0:00 Дизель-шоу.
Новорiчний концерт.
23:55 Поздоровлення з Новим
роком вiд Президента України.
1:50 «Океан Ельзи». Концерт.
3:25 Т/с «Путьова країна».

Новий канал

3:10 Зона ночi.
6:05,8:35 Kids` Time.
6:10 М/с «Губка Боб».
7:05 М/с «Iсторiї Тома i Джерi».
8:40 Ревiзор.
12:30 Пристрастi за ревiзором.
15:50 Дешево i сердито 2.
17:00,0:00 Суперiнтуїцiя 2.
20:15 Варьяти.
23:55 Поздоровлення Президента

СТБ

5:25 «ВусоЛапоХвiст».
8:05 «Караоке на Майданi».
9:00 «Все буде смачно!»
11:00 «Хата на тата».
12:55 «Зваженi та щасливi 6».
18:20 Х/ф «40+, або Геометрiя
любовi».
22:00,0:01 «Новий рiк на СТБ».
23:50 «Новорiчне привiтання
Президента України П. Порошенка
0:00 З Новим роком!
1:00 «Танцюють всi! 9. Фiнал.
Оголошення переможця».

Тонiс

6:05 Х/ф «Попелюшка».
7:35 Життя в цифрi.
7:50,10:25,12:20,16:00 «Погода».
9:50 «Шеф-кухар країни» з М.

Поплавським.
11:00 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за днем».
13:35 «Iпостасi спорту».
14:05 Завтра - сьогоднi.
15:25 «Соцiальний статус: ваша
пенсiя».
16:10 Х/ф «Фанфан-Тюльпан».
18:00 Концерт Михайла
Поплавського «Новорiчнi
зустрiчi».
19:45 Жертви радянської
естради. Вадим Мулерман.
20:45 Жертви радянської
естради. Валерiй Ободзинський.
21:50,0:00 Пiсенний фестиваль
«Шлягер вiтає з Новим роком».
23:55 Новорiчне звернення
Президента.
1:05 Концерт Ольги Чубаревої
«Сни Роксолани».
3:15 Анна Конда. Вишиваний
альбом (Бiлий).
3:35 Анна Конда. Джинсовий
альбом (Чорний).
3:55 «Свiтськi хронiки».
4:20 «Кумири».
4:30,5:10 «Новорiччя у барi
«Бiлий рояль».

Канал «Україна»

6:30,19:00 Подiї.
7:10,4:00 Зоряний шлях.
10:00 Х/ф «Одного разу на Новий рiк
11:50 Т/с Я люблю свого чоловiка
16:00,1:30 Новорiчний концерт.
19:55 Мюзикл «Алiса в країнi
чудес».
21:50,0:00 Говорить Україна.
Новорiчне шоу.
23:55 Поздоровлення
Президента України Петра
Порошенка з Новим роком!

ТК «Київ»

8:00 «Ранок по-київськи».
10:30 «Київ музика».
11:00 «Телемаркет».
14:00 «Мультляндiя».
14:20 «М. Поплавський
«Українська пiсня».
15:00,16:40,18:20,21:00
«Столичнi телевiзiйнi новини».
15:10 Х/ф «Секрет Санти».
16:50,18:30,6:05 «Концерт
«Мелодiя двох сердець».
22:00 «Свято зустрiчi Нового року
на Софiйськiй площi».
2:00 «Нацiональна Лотерея».
2:05 «Концерт «Новорiчнi
зустрiчi М. Поплавського».
3:05 Х/ф «Життя є життя. Кiнець
Блумер».
4:35 Х/ф «Життя є життя. Не
марнуючи часу».

Недiля • 1 сiчня 2017 рік

П`ятниця • 30 грудня
УТ-1

УТ-1

6:00,7:00,8:10 Погода.
6:05 Шеф-кухар країни.
6:35 Золотий гусак.
7:05 АгроЕра. Пiдсумки.
7:15 Пiдсумки року.
7:50 Спорт. Пiдсумки року.
8:15 Смакота.
8:35 Тепло.ua.
8:45 Телемагазин.
9:00 М/ф «Снiгова королева».
10:05 М/с «Попелюшка».
10:35 Як це?
11:00 Хто в домi хазяїн?
11:25 Хочу бути.
11:45 Школа Мерi Поппiнс.
12:25 Х/ф «Собака на Рiздво».
14:00 Х/ф «Двi собаки на Рiздво».
16:00 Український корт.
16:35 Чоловiчий клуб.
17:30 Д/ф «Ейфель. Правдива
iсторiя».
19:25 Музична премiя
«Європейський прорив-2016».
20:30 Баклани на Балкани.
21:00 Новини.
21:30,1:20 Новий рiк на
Першому.
22:45 Мегалот.
23:00 Анекдот-клуб «Золотий
гусак». 20 рокiв.
3:50 Концертна програма «Мiй
свiт». Павло Табаков.
5:05 Клуб 38.
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Субота • 31 грудня

Четвер • 29 грудня
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.
6:25,8:25,13:15,21:30,22:55,
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.
10:30,19:30,4:40 Про головне.
11:00 Чоловiчий клуб.
11:40 Д/ф «Головний вiйськовий
шпиталь. Вiйна в тилу».
12:25 Слiдство.Iнфо.
13:20 Казки Лiрника Сашка.
13:35 Як це?
14:00 Суспiльний унiверситет.
14:30,3:45 Надвечiр`я. Долi.
15:45 Спогади.
16:25,2:00 Д/с Нацiональнi парки
17:25,2:50 Д/с «Iсторичнi
розслiдування».
18:25,1:20 Новини. Свiт.
19:00,1:45 Новини. Культура.
19:25,21:45 З перших вуст.
20:00 Д/ф «Бранцi», 2 с.
20:30 «Схеми» з Н. Седлецькою.
21:50 Т/с «Епоха честi».
23:00 Золотий гусак.
23:15 Пiдсумки.
23:35 На слуху.
5:35 Новини. Спорт.

ЧАС РЕЛАКСУ

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

ГАЗЕТА ВИХІДНОГО ДНЯ

23 грудня 2016 року

Оголошення переможця».
2:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

Тонiс

6:00,20:00 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за днем».
7:00,18:00 «Алло, лiкарю!»
8:00,10:00,13:40,21:55 «Погода».
9:50 «Кумири».
10:40 Мова тварин.
11:20 «Будьте здоровi!»
12:00 Сироти дикої природи.
14:00 Оглядач.
19:00 В гостях у Д. Гордона.
Рената Литвинова, ч. 3.
21:15,5:35 «Вiдлуння».
22:00 Х/ф «Фанфан-Тюльпан».
0:00 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»
3:50 «Свiтськi хронiки».
4:15 «Зимою i лiтом мандруємо
свiтом. Словаччина», ч. 4.
4:40 «Джаз-коло».

Канал «Україна»

6:10,11:30 Реальна мiстика.
7:00,8:00,9:00,15:00,
19:00,3:20 Подiї.
7:15,8:15 Ранок з Україною.
9:15,4:10 Зоряний шлях.
13:30 Т/с «Усе буде добре»,1i2с
15:30 Т/с «Усе буде добре».
18:00 Т/с «Спiвачка i доля», 92 с
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Я люблю свого
чоловiка» 1i2с
23:00 Подiї дня.
23:30 Т/с «Я люблю свого
чоловiка»
1:50 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,
21:00,23:00,1:00,2:15,3:40
«Столичнi телевiзiйнi новини».
13:10,18:10,4:00 «Земнi
катаклiзми».
14:00,15:10,1:20 «Громадська
приймальня».
16:00,21:25 Т/с «КММ».
17:10 «У центрi уваги».
19:20 «Столиця. Пiдсумки».
22:25,2:35 «Столиця».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
0:35 «Служба порятунку».
5:00 «Мультляндiя».

УТ-1

6:00 Анекдот-клуб «Золотий
гусак». 20 рокiв.
8:25,23:00 Свiт on-line.
8:45 Телемагазин.
9:00 М/ф «Серце дуба».
10:05 М/с «Попелюшка».
12:00 Театральнi сезони. Оперета
- крок до свята.
12:30 Мистецькi iсторiї.
13:05 Фольк-music. З Новим
роком!
16:25 Х/ф «Сiсi - непокiрна
iмператриця».
18:20 Майбутнє нацiї.
21:00,5:35 Новини.
21:30 Говорiть один з одним. Ада
Роговцева.
22:20 Клуб 38.
23:15 Шлягер року.
1:20 Музичне турне.
2:30 Д/ф «Мерехтливi оздоби
ялинкової ночi».
2:55 Вiра. Надiя. Любов.
3:45 Х/ф «Наталка-Полтавка».
5:20 Класики свiтової лiтератури.

Канал «1+1»

6:00 «Юрмалiто з Кварталом 95».
9:00 «Лото-Забава».
9:40 «Свiт навиворiт».
11:15 «Вечiрнiй Київ».
13:10,0:10 Х/ф «Один плюс один
вдома».
15:30 «Новорiчний Вечiрнiй
квартал».
19:30 «Служба Новин».
20:15 Комедiя «Сам вдома».
22:00 «Свiтське життя.
Новорiчний карнавал».
2:20 «Мiс Україна 2016».
3:40 «Ескiмоска 2: Пригоди в
Арктицi».

Iнтер

7:00 М/ф Свято Новорiчної ялинки
8:00 Х/ф «Прогноз».
9:50,2:10 Х/ф «Це я».
11:30 Х/ф «Бебi-бум».

СДАМ ВАШУ
КВАРТИРУ

• ОПЕРАТИВНОСТЬ
• ГРАМОТНО
СОСТАВЛЕННЫЙ ДОГОВОР
• ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
СДЕЛКИ
• ПРОВЕРКА
АРЕНДАТОРА ПО БАЗЕ МВД
• УСЛУГИ ДЛЯ
СОБСТВЕННИКОВ БЕСПЛАТНО
• ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛУ

ТЕЛ. 068-4202718,
099-0647507 ВАЛЕНТИНА

13:20 «Добрий вечiр на «Iнтерi».
З Новим роком!»
14:20 Х/ф «Замiж на Новий рiк».
16:10 «Новорiчний вогник.
Залишаємося зимувати».
20:00 «Подробицi».
20:30 Т/с «Усе, що нам
потрiбно», 1-4 с.
0:25 Х/ф «Сiмейний каламбур,
або Хто кому хто».

ICTV

5:50 М/ф «Баранчик Шон».
7:25 «Що? Де? Коли?»
8:30 М/ф «Як упiймати перо
Жар-Птицi».
9:40 Х/ф «Золоте дитя».
11:35 Х/ф «Помiнятися мiсцями».
13:45 Дизель-шоу.
20:20 Х/ф «Джек - пiдкорювач
велетнiв»
22:25 Х/ф «Робiн Гуд - принц
злодiїв»
1:15 Х/ф «Легiон»
2:50 Х/ф «Капiтан Немо».

Новий канал

3:15 Суперiнтуїцiя.
7:40,9:40 Kids` Time.
7:45 М/с «Iсторiї Тома i Джерi».
9:45 Хто зверху? 5.
11:40 Т/с «Одного разу в казцi».
16:00 М/ф «Мадагаскар».
17:30 М/ф «Мадагаскар 2».
19:10 М/ф «Мадагаскар 3».
21:00 Х/ф «Хто в домi тато»
23:00 Х/ф «Пережити Рiздво».
0:45 Х/ф «Голi перцi»
2:20 Зона ночi.

СТБ

6:55 «Все буде добре!»
9:00 «Все буде смачно!»
10:45 «Караоке на Майданi».
11:35 «Новий рiк на СТБ».
14:15 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю».
16:00 Х/ф «Службовий роман».
19:00 «Битва екстрасенсiв».
20:35 Х/ф «Iсторiя кохання, або
Новорiчний розiграш».
22:10 Х/ф «Моя мама наречена».
23:35 Х/ф «Лузер».
1:40 Х/ф «Лiд у кавовiй гущi».

Тонiс

6:00 Ювiлейний концерт Вiктора
Павлiка.
7:50 «Натхнення».
8:00,13:45,20:35 «Погода».
9:50 Новорiчний концерт. Спiває
Iван Попович «Веселих свят».
11:00 Неприручена Пiвнiчна
Америка.
12:05,18:50 «Свiтськi хронiки».
13:50 «Будьте здоровi!»
14:15 «Шеф-кухар країни» з М.
Поплавським.
15:30 «Соцiальний статус: ваша
пенсiя».

16:05 Х/ф «Суперпограбування в
Мiланi».
18:00 Михайло Поплавський
«Українська пiсня».
19:15 Анна Конда. Вишиваний
альбом (Бiлий).
19:45 Анна Конда. Джинсовий
альбом (Чорний).
20:05,5:45 «Цивiлiзацiя
Incognita».
20:20 «Кумири».
20:40 «Новорiчне конфеттi».
23:40 Концерт Iron Seagull «Хто
ти для неба».
0:25 Т/с «Щоденники Червоного
Черевичка»
1:40 Т/с «Нiч чорних краваток»
2:30 Т/с «Життя на вершинi»
3:05 Концерт Iво Бобула «Про
любов».

Канал «Україна»

6:30,19:00,1:00,4:30 Подiї.
7:15,5:00 Зоряний шлях.
9:00 Мюзикл «Алiса в країнi
чудес
11:00 Х/ф «Снiговий янгол».
13:00,19:30 Т/с «Мiж любов`ю i
ненавистю»
21:30 Т/с «Усе буде добре».
1:30 Говорить Україна.
Новорiчне шоу.

ТК «Київ»

8:20,4:50 «Мультляндiя».
10:00 «Україна М.
Поплавського».
10:30 «Шеф-кухар країни».
11:00 Х/ф «Снiговики».
12:30 «Приречений на любов».
13:30 Х/ф «Секрет Санти».
15:00,17:00,19:00,21:00,0:45,
2:30,4:30 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
15:10 Х/ф «Життя є життя. Кiнець
Блумер».
17:10 Х/ф «Життя є життя. Не
марнуючи часу».
19:20,1:05 Х/ф «Дари волхвiв».
21:20,2:50 Х/ф «Як вкрасти
«Поцiлунок».
23:15 «Нацiональна Лотерея».
23:20 «Жива природа».

Анекдоти
Два актора підробляють під
Новий рік Дідами Морозами.
Один просить іншого:
- Слухай, зайди до моєї сім’ї,
привітай їх зі святом.
- А чому ти сам не можеш?
- Та я занадто дорого беру.

***

Після зустрічі Нового року
мужик на вулиці звертається до
міліціонера:
- Як дійти до вокзалу?
- Прямо.
- Ну, значить, мені не дійти ...

ЧАС РЕЛАКСУ

№50 від 23 грудня 2016 року
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СВІТ НАВКОЛО НАС

Т

ак вчені інколи називають
дрохву, найбільшого літаючого
птаха нашої країни, котрий,
між іншим, до комуністичного
перевороту населяв всю степову та
лісостепову зони України. Сьогодні
це вимираючий вид, який занесений
до Єропейської Червоної книги та до
нашої української. Кажуть, що у дикій
природі їх залишилось не більше 600
пар. Одне слово, рідкісний птах, і мало
хто бачив його живого.

Мені поталанило вперше побачити
цього велетня в зоопарку Межигір’я
Януковича. Масивний, наче молодий
страус, але коротконогий, шия також
коротка і товста, голова велика, дзьоб
потужний. А який окрас, вуса – хто
хоч раз бачив цього птаха, вже ніколи
його не забуде.
Пощастило мені вперше побачити
дрохву й у дикій природі. Правда, зустріч відбулася при досить загадкових
і дивних обставинах.
Мене запросив на нічну спінінгову ловлю судака в гідроакумулюючій
водоймі Київської ГЕС мій добрий
приятель, з котрим я познайомився
на Майдані Незалежності під час Революції Гідності.
Тиха липнева зоряна ніч обіцяла нам
вдалу рибалку. З Михайлом спішимо,
щоб зайняти найкращі місця на парапеті водойми. З включеними ліхтариками на лобі прошкуєм один за одним
луговою стежкою, яку протоптали риболови в густій траві, котра багато років не бачила коси. Пройшли метрів
200 від залізобетонного тину новопетрівського «царського села», як ліворуч стежини помічаємо бліде свічен-

З ПИТАНЬ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ: (044) 383 50 73; (093) 418 61 69

ГАЗЕТА ВИХІДНОГО ДНЯ

Український страус
ня очей якоїсь тварини. Направляєм
промені ліхтариків на невідомого звіра і отетеріли - в траві сиділа... дрохва, точно така, яких ми вчора бачили
в зоопарку Януковича.
Помилки не може бути – це дійсно
дрохва. Як вона сюди потрапила, звідки прилетіла? Невже втекла з вольєру
зоопарка? На ці питання відразу відповіді й не даси. Тож ми виключили
ліхтарики і тихо мовчки пішли ловити судаків, а свою «найду» залишили
в спокої. За якусь годину-дві ми вже
впіймали зо п’ять рибин вагою до
кілограма кожна і мерщій подалися
додому досипати. Йдучи стежиною,
вирішили знову глянути на дрохву, та
на тому місці її вже не було, очевидно,
вона знайшла інший сховок.
Вранці я відразу подався в Межигір’я. Знайшов заступника коменданта цього об’єкту. Разом з Борисом
ідемо в зоопарк. Доглядачі вольєрної
дичини якраз приступили до її годівлі. Виявляється, тутешні дрохви всі
на місці. Приходимо до висновку, що
нічна дрохва звідкілясь прилетіла. Пізніше я телефонував і цікавився у свого приятеля долею виявленого нами
птаха. Михайло разом з працівниками зоопарку ретельно прочесали весь
луг, його тут всього-нічого - 5-10 гектарів. Птаха не виявили. Очевидно,
дрохва полетіла туди, звідки прилетіла. А можливо, хтось із жителів «царського села» випустив свого птаха,
щоб похизуватися, ніби він не менш
крутий, аніж Янукович.
Важко уявити, як самець дрохви ва-

гою 15-17 кілограмів з розмахом
крил майже в три метри міг перелетіти, скажімо, з Слобожанських
чи Причорноморських степів у
Нові Петрівці. Тим більше, що ці
птахи гніздові, частково осідлі. А
гніздяться вони у вибалках степів
або на солончаках з бідною рослинністю, а щоб освоїли Полісся – таких
випадків в науковий літературі ще не
зафіксовано. Та як каже наш перший
президент: маємо те, що маємо.
З інтернету дізнався, що на Харківщині в Печенізькому районі з ініціативи керівника екоагрофірми «Фауна»
Володимира Свинарьова за активної
участі Національної академії наук та
Української академії аграрних наук
розроблена програма збереження степу та відтворення популяції дрохви.
Неподалік від центральної садиби цієї
фірми – пташиний розплідник з науково-технічним цетром. Цікаво, що
цінних і рідкісних птахів тут більше,
ніж в Асканії Новій. Проте найголовніше – табуни дрохв. Розводять тут червоноволих казарок, фазанів,мандаринок, каравайок, галагазів, канадських
казарок, крижнів та багато інших рідкісних птахів. Щорічно випускають їх
у природу понад 2000 особин.
До речі, саме завдяки Володимиру
Федоровичу і його однодумцям регіональний ландшафтний парк «Печенізьке поле» став відомим на весь
світ. Вони піднесли природоохоронну
справу на Слобожанщині до світового рівня. Тепер природозахисники
ситих європейських держав, зокрема,

СМАЧНОГО!

КІНОТИЖДЕНЬ в «Акваріус»

Хіт зими – гарячий салат

Зима. Так хочеться зігрітися. От тут в нагоді стануть страви традиційної
французської кухні – гарячі салати.

КУРЯЧИЙ САЛАТ

Для приготування знадобиться:
картопля, 1 шт.; м’ясо курки 500 гр.;
цибуля 1 шт.; свіжі шампіньйони 100
гр.; сир 200 гр.; яйця 2 шт.; майонез
300 гр.; сіль, рослинна олія за смаком.
Відварюємо м’ясо курки, картоплю,
яйця. Цибулю нарізаємо, обсмажуємо до золотистого кольору. Шампіньйони ріжемо, обсмажуємо. Картоплю,
курку ріжемо кубиками. Яйця, сир
тремо на терці. Викладаємо шарами.
Спочатку викладаємо шар картоплі, потім половину курячого м’яса,
шар цибулі, грибів,
знову курку, терті яйця та сир. Духовку розігріваємо
до 150° и випікаємо
15 хвилин. Сир має
розплавитись.

ШКОЛА БАТЬКІВСТВА
Розшифровка тесту на стор. 5
Підрахуйте суму балів за усі ваші
відповіді і дізнайтеся, наскільки ви
переймаєтеся власною дитиною

Від 10 до 15 балів.

Ви – байдужа мати чи батько. Для вас
дитина – другорядний продукт вашого
життя, досить обтяжливий додаток,
щоб не сказати тягар. Ваше життєве
кредо: «Хочу пожити для себе!», і саме
на цьому базуються ваші стосунки з
дитиною. Оскільки ви живете тільки
власним життям, в якому для дитини
місяця нема, то ваша байдужість, відповідно, рано чи пізно викличе байдужість до вас з боку дитини. Рік у рік
емоційна відстань між вами і дитиною
зростатиме і зрештою перетвориться
на прірву. Ви не потребуєте і не відчуваєте радості і тепла від спілкування з
дитиною. Вас пов’язують лише побут,

САЛАТ ІЗ КУРЯЧОЇ
ПЕЧІНКИ З ВИНОГРАДОМ

Для приготування знадобиться:
печінка 300 гр.; виноград кишмиш 100-150 гр.; соняшникова олія;
гвоздика 4 шт. Підсмажуємо курячу печінку на сковороді з додаванням
2-х столових ложок соняшникової олії,
для запаху можна додати 4 шт. гвоздики (викинути після засмаження), сіль,
перець. Смажимо 5 хвилин, додаємо 2
ст.л. винного уксусу, вимикаємо плиту.
Кладемо розрізаний навпіл виноград,
кедрові горішки, цілі
або мелені кеш’ю. На
гарячу тарілку викладаємо листя салату айсберг, зверху викладаємо салат.
Подавати, поки не
охолонув!

Англії, Німеччини, Чехії, Франції, Австрії та Угорщини воліють мати дрохв
і в своїх національних парках. Можна
не сумніватись, «Фауна» піде їм назустріч, якщо поголів’я дрохв тут сягне
запланованої межі. Та найголовніше,
що печенізьці дбають не лише за свій
рідний край, а й за державу. Без сумніву, вони в першу чергу відтворять
і повернуть дрохву в нашу степову
природу. Відтак табуни споконвічних
корінних мешканців української землі стануть звичним явищем для наших степових зон.
Подвижництво
В.
Свинарьова
вже нині стає в один ряд із подвижництвом І. Скоропадського, що
створив Тростянецький парк на Чернігівщині, Ф. Потоцького з його неперевершеною «Софіївкою» в Умані,
Ф. Фальц-Фейна – творця заповідної
Асканії Нової. На облаштування «Печенізького поля» Володимир Федорович витратив понад мільйон доларів
США лише власних коштів. Тож можна не сумніватись, що саме завдяки
його подвижництву ми скоро будемо
бачити дрохв не лише у вольєрах зоопарків чи регіональних ландшафтних
парків, а й у природних умовах нашої
держави.
Іван ЖУК

22.12.2016 – 28.12.2016
Початок
сеансу

10:00
12:00
14:15
16:15
18:15
20:15
22:15

Початок
сеансу

10:00
11:15
12:50
14:10
15:50
17:15

Аквамарин зал
Назва кінофільму

Ваяна
Бунтар один. Зоряні війни.
Історія (+12)
Ваяна
Ваяна
Ваяна
Пробудження (+12)
Бунтар один. Зоряні війни.
Історія (+12)

19:00
20:40
22:20

Місія неадекватна (+16)
Поганий Санта 2 (+16)
Вірус (+16)

В кінотеатрі категорично заборонена
будь-яка відео- та аудіо- зйомка!
Увага! В розкладі можуть бути зміни!
25.12.2016 зал «Індиго» не працює з 12:00 до 14:00!

Індиго зал
Назва кінофільму

Сіндбад. Пірати семи
штормів (+12)
Місія неадекватна (+16)
Сіндбад. Пірати семи
штормів (+12)
Поганий Санта 2 (+16)
Сіндбад. Пірати семи
штормів (+12)
Поганий Санта 2 (+16)

Сторінки кінотеатру у соцмережах:
https://www.facebook.com/AkvariusBucha
https://vk.com/club79193609

Тест «Батьки і діти»
матеріальні речі. Коли дитина виросте
і стане самостійною, порвуться й ці
ниточки, тож ви станете не потрібні
одне одному навзаєм.

Від 16 до 25 балів.

Ви - тиран. Вважаючи себе найголовнішим членом сім’ї, на якому «все
тримається», ви вимагаєте від дитини
незаперечного послуху і покірності.
Для вас існує лише ваша думка, а думка, бажання, проблеми дитини вас не
цікавлять, оскільки не є важливими.
Ви твердо знаєте, як треба виховувати
дитину, і чітко дотримуєтесь своїх правил. Опір дитини вас обурює і доводить
до шаленства. Можливо, ваша дитина
намагається врятуватись від вас тим,
що замикається в собі і мовчки, покірно вислуховує ваші нотації та виконує
ваші вимоги. Цілком можливо, що коли

„ваша слухняна овечка” виросте, то
почне робити все навпаки, тож матимете цілковиту протилежність тому, чого
ви навчали довгі роки. А можливо, збереже зовнішню слухняність і намагатиметься триматись від вас якнайдалі...

Від 26 до 34 балів.

Ви – справді хороша мати чи батько. Маєте повний контакт з дитиною,
знаєте її таємниці, проблеми, радощі
й болі. Дитина вважає вас своїм другом, не хоче засмучувати вас своєю
поведінкою, а якщо все-таки так стається, то ви швидко знаходите порозуміння, і конфлікт не переростає у
хронічні скандали. Ви знаєте свою дитина і можете передбачити її реакцію
чи поведінку у певних ситуаціях. Дитина почувається захищеною у сім’ї. У
вас справжні близькі стосунки, що не

переходять в панібратство, бо ви вмієте зберігати дистанцію і авторитет,
бути вимогливим при потребі.

Від 35 до 40 балів.

Ви – прислуга своєї дитини. За власним бажанням ви обслуговуєте її не
тільки в побутовому сенсі, а й у моральному: дитина крутить вами, як
собі хоче, пристосовує вас до своїх
потреб і виконання бажань, вважаючи себе пупом землі. Будьте готові
до того, що коли вона виросте, то не
буде рахуватися з вами. Можливо,
ви свідомо приносите себе в жертву,
але задумайтесь ще й про таке: плекаючи егоїста, ви виростите нещасну
людину, бо рано чи пізно ваша дитина з’ясує, що світ таки не крутиться
тільки навколо неї. І хтозна, чи зможе
вона з цим примиритися...

Ц

ими днями «Барвам Полісся»
виповнилося 25 років. Творчий
доробок самодіяльних митців
вагомий. За словами художнього
керівника Миколи Федорчука,
хор за цей період виступив перед
глядачами сотні і сотні разів.
Луб’янцям аплодували в більшості
сіл свого району, їм влаштовували
палкі овації на Співочому Полі
столиці, вони творили справжній
фурор на мистецьких фольклорноетнографічних фестивалях імені
Стеценка та Чубинського і ще на
багатьох інших значимих конкурсах
і фестах. Багато разів ми бачили їх
чарівні концерти по українському
телебаченні і сподіваємось ще не раз
побачимо і в майбутньому.

Далеко за межами Бородянського району шанувальникам народної творчості відомий своїми яскравими виступами на аматорській сцені знаменитий хор «Барви Полісся» сільського будинку культури села Луб’янка.
Про це свідчать численні листи-подяки, грамоти, дипломи, які надходили у Луб’янку від прихильників його
таланту з Бородянки і Києва, з інших
районних цетрів Київської області та
якими увішана майже вся стіна залу
засідань сільської ради. До речі, саме
тут і проходило вшанування цього
славнозвісного колективу.

Про співочий колектив

Майже всі хористи з Луб’янки, долучилися також закохані у народну пісню жителі Озер і Демидова. Але всі
співають якось по-луб’янськи – лірично, задушевно, завжди святково і
піднесено. Одне слово – гарно.
Важко уявити, але це правда, є такі
хористи, які з дня заснування і понині
не пропустили жодної репетиції, жодного виступу. Ось вони, справжні винуватці торжества Валентина Большакова, Алла Бутаєва, Галина Годжаєва, Наталія Зарицька, Надія Науменко, Марія Омельченко, Тетяна Парфенюк, Ольга Сучок та Антоніна Швидченко. Сільський голова Анатолій Новиченко кожній з них вручив Подяку, а разом з іншими хористами вони
привітали себе українськими народними піснями «Світить місяць» та
«Через сад – виноград».
У різні часи хоровий колектив «Барви Полісся» відвідували біля півсотні луб’янців, і за цей час до них приєдналася «нова кров», зокрема, Лариса Василенко, Марія Глушко з Озер,
Катерина Маслова та Ольга Петренко, а також кілька любителів хорового співу з Демидова. Усім їм хор присвятив пісні «У Ярини за двором» та
«Білі каштани». А в додачу Ольга Петренко прочитала свою досить цікаву
гумореску про нову поліцію.

Народна пісня найближча до
серця

У репертуарі луб’янців – сотні пісень. Це й широко відомі твори знаних композиторів. Багато пісень спеціально написані для свого дітища
Миколою Федорчуком. Та найбільше луб’янським спвачкам до вподоби пісні народні. У них вони вкладають свою душу, природжений поліський талант та самобутні обрядові звичаї. Скажімо, у 1996 році «Барви По-

25 років: народної пісні високий політ!
Народжені піснею

Історія хору – це й історія життя
кожного її учасника. Вони нерозривні, тільки доповнюють одне одного.
Для луб’янських співаків кожний виступ на сцені виливається у справжнє свято.
А починалося все з пісень у надвечір’ї, коли молоді трудівниці місцевого колгоспу «Серп і молот» йшли
з полів додому. Завжди була з ними
пісня, і коли золотистим ранком
вони прямували на роботу на широкі
колгоспні поля. В такі хвилини пісня
аж проситься на вуста й лине в душі
жайвором. Саме з співучих трудівниць був і створений перший хоровий колектив. А першими керівниками його були Людмила Шагалова та
Оксана Прокаєва.

І вони під час святкування отримали запашний коровай. Колишні керівниці хору чемно подякували за проявлену увагу до них. А Оксана Юріївна цікаво і в деталях розповіла про історію становлення знаменитого хору.
І про цікаві та дорогі зустрічі з відомими співаками, зокрема, Назарієм
Яремчуком, Василем Зінкевичем, окремими членами знаменитого квартету «Явір» та всіх і не перелічиш.

Пісня пам’яті

На жаль, за 25 років існування хорового колективу багато його учасників

відійшли у світ інший. Хористи та глядачі вшанували вставанням та хвилиною мовчання Сергія Печнікова, Наталію Радченко, Марію Іваніщак, Григорія Сивоборода, Петра Кузьменка
та Миколу Салимона. А хор виконав
у їх честь знамениту пісню «Яворина».

Енергія – в праці і пісні

За 25 років виступу по-всякому бувало. Та, головне, з кожною репетицією відточувалась виконавська майстерність хору. Колектив мужнів, зростав кількісно і якісно. Все більше виступали, як кажуть, «на людях». А це
праця, й потрібно сказати, нелегка.
Важко поєднувати репетиції з працею
на виробництві та ще й з домашніми
клопотами. Концерти. Відрядження...
Окремі хористи не витримували, залишали колектив. Та нові зустрічі з
щирими глядачами, успіхи на сцені
додавали сили, окрилювали, допомагали долати перешкоди.
Дивлюсь на сивочолих і вічно молодих хористів – і диву дивуюся: де
в них береться ота енергія, ота невичерпна любов до народної пісні й ота
закоханість в повсякденне інколи, ой
яке нелегке, життя. І кого б я не питав,
з посмішкою на вустах вони відповідали: «В праці і пісні».
«Професіонали...». Це словосполучення на адресу аматорського колективу упродовж вечора звучало часто.
Про це говорив і нинішній керівник
луб’янського хору Микола Федорчук.
- У далекому 1998 році,- розповідав
Микола Степанович,- наш хор уважно прослуховувала поважна комісія з
Києва і одноголосним рішенням «Барвам Полісся» було присвоєно звання народного. Пізніше у силу різних
обставин хор не підтвердив це високе звання. Тепер ми знову настирливо працюєм над тим, щоб повернути луб’янському хоровому колективу звання народного. І в наступному
році ми його повернемо.

лісся» брали участь в Київському обласному фольклорно-етнографічному
конкурсі «Онуки Полянські», де отримали дипломи в номінаціях «Найкраще відтворення обряду «Святвечір»
та «Відтворення ритуальної маски».
А роком раніше газета «Вперед» написала про «Барви Полісся»: «Вони
виступають перед односельцями. Кожен хорист співає від душі, а голосами солістів Галини Годжаєвої, Марії
Омельченко, Марії Касян, Валентини
Большакової – просто залюбуєшся.
Хор чотириголосий: чоловічі – баси
і баритони, жіночі – альти і сопрано.
І коли вони зливаються в один акорд
– то ніби поринаєш в різноманітний
світ української пісні, оксамитові барви якої полонять зір і серце. Та це не
свято, а лише репетиція хору, йде копітка робота над розучуванням української пісні «Та сію редьку чепурненьку». Ну що тут скажеш – ні взяти, ні додавити. Це ніби сказано про
сучасний склад хору.
...Якось непомітно чотирьохгодинний святковий концерт добіг кінця.
Та не поспішали покидати зал засідань сільської ради вдячні луб’янські
слухачі. Велике враження в кожного
залишило це свято народної пісні, в
яке вилився ювілейний концерт хору
«Барви Полісся».
Розповідь про святковий концерт
буде не повною, якщо не сказати про
його чарівних ведучих - секретаря
сільської ради Ірину Петрушевську та
робітницю «Біохімзаводу» Аллу Бутаєву, які перегортали сторінки історії
хору «Барви Полісся». А ще сільська
рада щиро вдячна підприємцям Андрію Церковнюку, Івану Завірюсі, Василю Суховерському, Олегові Гайдуку
та фермеру Григорію Босіону за фінансову підтримку цього чудового заходу.
На знімках: під час святкування
25-річчя створення хорового клективу «Барви Полісся».
Іван ЖУК, фото автора

Гаврилівка

Відвідини поранених бійців
В цей складний для України час
кожна людина відчуває свою відповідальність за долю батьківщини, а
особливо бійців, які боронять спокій і мир в наших домівках, жертвуючи здоров’ям і життям на Сході.

ванні в Ірпінському шпиталі, аби виразити подяку та співчуття.
Приватний підприємець Наталія
Дьяченко приготувала в дар продукти і солодощі. А волонтер уже за традицією, як і кожні вихідні, привезли
страви домашньої кухні. До
гаврилівської групи підтримки увійшов і дитячий вокальний ансамбль Гарилівського
БК «Полісся».
Бійці із задоволенням сприйняли виступ юних артистів та
з вдячністю за гостинці проводжали гуманітарний гаврилівський десант.
Наталія МОЛЧАНОВА

Напередодні свят по всій
Київщині проходить акція
по збору допомоги бійцям.
До неї долучилися і мешканці Гаврилівки.
Так напередодні християнського свята Миколая Чудотворця, небайдужі гаврилівці, відвідали поранених бійців, що знаходяться на ліку-

«Пригоди на свято Миколая»

Диво влаштували для гавриліських
дітей працівники місцевого будинку
культури, де проходила театралізована
вистава «Пригоди на свято Миколая».
Дійство було насичене пригодами від
Королеви Пригод, яка запросила до
себе ангелів, Котигорошка з Оленкою,
Малєфісенту, Метелицю та Льодовисько і дівчат з мультфільму Евер Афтер
Хай, не обійшлося без участі в усіх пригодах - Мегамозку. Все дійство проходило в боротьбі добра зі злом. І як не
намагалися негативні персонажі стати на заваді свята, зачаклувавши скриню з подарунками, замітаючи дорогу
на Гаврилівку, аби Миколай не потрапив на свято, та віра в доброту, порядність і наполегливість відкрила шлях
Миколаю на Гаврилівське свято. Миколай привітав дітей, приніс з собою для

них подарунки, а ще й новорічну ялинку, яку прикрасили всі учасники святкової вистави.
Діти тішаться подарунками, а дорослі
висловлюють слова вдячності танцювальному колективу на чолі з Олесем
Кулаком, тренеру з вокалу Дар’ї Гисяк
і театральному колективам. Також особлива подяка батькам, які допомогли
приготувати персонажам костюми.
Тільки но закінчилася вистава, глядачі
пішли до ялинки, аби урочисто запалити на ній новорічні вогні. Гавриліський
сільський голова Олег Покрасьон, Дід
Мороз, Снігуронька і Миколай привітали всіх присутніх зі святом, Новим Роком та Різдвом Христовим, а також пригостили дітей солодощами.

Наталія МОЛЧАНОВА

9
БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

ЛУБ’ЯНКА

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

ЄДИНА ГРОМАДА

№50 від 23 грудня 2016 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

10

ГІСТЬ РЕДАКЦІЇ
НАРОД
І АРМІЯ

ГЕРОЯМ – СЛАВА!

Вже вкотре бучанці
підтвердили, що вони дбають
про своїх захисників!

В

сі навчальні
заклади міста
та працівники
відділу освіти взяли
участь у акції допомоги
воїнам АТО «Київщина
захисникам України». В
зону АТО передано ліки,
продукти харчування та
теплі речі. Ось стільки
речей всього за кілька
днів принесли до пункту
збору за адресою вул.
Києво-Мироцька, 104 Б.

Перебування на передовій –
справжня лотерея

Бучанець, що втратив на війні обидві
кінцівки є учасником проекту «Ігри героїв»

Учасник бойових дій Володимир Ковальський
підірвався на міні під час виконання завдання, в
результаті – втратив обидві ноги. Та він не піддався
відчаю, знову навчився ходити та вирішив довести,
що може набагато більше. Вже тривалий час
Володимир бере участь у спортивних змаганнях
«Ігри Героїв», які проводяться серед учасників АТО,
що мають травми.

ГІСТЬ РЕДАКЦІЇ
СТАНДАРТИ
ЖИТТЯ

За 1000 грн 10000
переглядів!
улиці міст, зокрема будівлі та електороопори,

В

продовжують «прикрашати» папірцями різних
кольорів. Так само і в Бучі: деякі місця стають
схожі на новорічні ялинки, у якої замість прикрас товстий шар наклеєних рекламних оголошень.
Такі оголошення не лише псують зовнішній вигляд вулиць, а й репутацію того закладу, що рекламується таким
чином. Тому що підприємство чи організація, що поважають себе та інших людей, обирають сучасні та культурні способи поширення інформації про себе.

Нагадаємо, що розклеювання оголошень на опорах
електромереж, парканах та будівлях є порушенням правил благоустрою міста. На незаконного розклейщика
оголошень чекає адміністративна відповідальність. З
цією категорією правопорушників борються, окрім
працівників благоустрою, здебільшого двірники. Але
щоразу на місці здертого оголошення, з’являється нове.
Горе-рекламодавці говорять, що метод реклами на
стовпі чи паркані ефективний і дешевий. Чи дійсно це
так, потрібно розібратися.
Якщо підрахувати вартість друку та оплату людині,
що буде розповсюджувати інформацію по місту, то
сума вийде не мала. Мінімум 1000 гривень доведеться вкласти у «вуличну» рекламу. (Якщо надрукуємо 2
тисячі листівок. Вартість 1 листка нехай становить 40
коп. Розклейщику заплатимо 200 грн. Звідси сума 1000
грн). Чи побачить рекламу потрібна аудиторія? Протягом якого періоду вона буде дієвою? Невідомо.
Тож, як рекламуватися культурно і не псувати благоустрій у місті?
Зрозуміло, що кожен підприємець хоче привернути
увагу до себе і зекономити, розмістивши свою рекламу
про надання послуг, вакансії чи будь-які інші пропозиції.
При цьому усі хочуть жити у красивому місті і ходити по
чистому місту.
Розклеювання газет, об›яв, афіш, плакатів, різного
роду оголошень і реклами у місті Буча дозволяється
тільки на спеціально встановлених стендах чи дошках
оголошень, естетичних конструкціях. У Бучі їх, здається, предостатньо.
Тож, як рекламуватися культурно і не псувати благоустрій у місті? Оголошення зі стовпів за ту ж ціну можна презентувати у газеті, кожен примірник якої потрапляє у руки порядної людини.
За 1000 грн (4-5 випусків газети) на місяць вашу
рекламу щотижня побачить більше ніж 10000 читачів та
користувачів соціальних мереж інтернет!
Варто думати не лише про власні пріоритети, а й
про формування культури поведінки у громаді, яка
починається з кожного із нас.

Вікторія ШАТИЛО

Володимир Ковальський підірвався на міні на
початку березня цього року. Вже у Київському
шпиталі організатори проекту запросили його до
участі в змаганнях, на що боєць одразу погодився.
Розкажіть про свою участь в «Іграх Героїв», як
ви приєдналися до проекту?
Мене запросили до участі організатори проекту,
ще коли я лежав в Київському шпиталі. «Ігри Героїв» - це в першу чергу реабілітація для учасників
бойових дій. Це такі собі умовні змагання, звісно –
є адреналін, але ми не є супротивниками один для
одного. Адже травми у кожного з нас різні за ступенем важкості, їх складно порівняти, хтось втратив руку, хтось ногу, дехто отримав поранення ще
в 2014 році, а дехто зовсім нещодавно… Мета проекту – дати стимул АТОвцям, які внаслідок травм
не можуть робити те, що робили раніше.
Як ви знову навчились ходити?
Поранення я отримав в березні, а перші учбові
протези мені зробили на початку травня. 10 травня трапилась важлива подія - в мене народився
син. В той день я був присутній на пологах дружини, пам’ятаю, пересувався за допомогою милиць.
Згодом навчився обходитися одною милицею, а
потім взагалі без неї.
Взимку пересуватись стало складніше?
Звісно, адже зараз на дорогах слизько і зростає
небезпека, тож я ходжу з палицею. Якщо одна нога
поїде – то я впаду повністю, тоді піднятись з землі
буде вкрай важко.
Біль турбує і досі?
Біль є фантомний, це коли відчуваєш, як болять
пальці чи раптом штрикне в п’ятці, якої вже давно
немає. Але це суто психологічна проблема. Хтось
може її перебороти самотужки, хтось ні.
Вам пропонували психологічну допомогу?
Так, до шпиталю приходили психологи. Але я
вважаю, що вони мені нічим не зможуть допомогти, тому що, на мій погляд, рівень знань та досвіду багатьох психологів в Україні досить низький,
щоб проводити терапію саме з військовими. Особисто мені краще поговорити з деякими волонтерами, ніж з психологами. Адже люди є різні, з кимось взагалі немає бажання розмовляти, а дехто
певним чином притягує до себе і хочеться поспілкуватись навіть не про війну, а просто так.
Як ви готуєтесь до «Ігор Героїв», що мають відбутись 24 грудня?
Двічі на тиждень їжджу до Києва, щоб позайматись в спортзалі. На жаль, в Бучі таких умов немає,
тому доводиться витрачати час та гроші на поїздки до столиці.
Окрім того, маєте зараз ще якісь заняття? Працюєте?
Не працюю, весь вільний час приділяю дружині
та нашому маленькому сину. Я поки ще не визначився що мені робити далі, адже зараз важко буде

поєднати і роботу, і спорт.
Наскільки сильно змінилось життя після
травми?
Не часто бачиш інвалідів – без рук та ніг, тому
що вони не живуть, вони існують. В нашій країні недосконало дбають про людей з інвалідністю, і
за свої права потрібно боротись. Звісно, якби я не
втратив обидві ноги, я б повернувся на свою роботу і жив, як раніше.
Та ви не схожі на людину, що зневірилась і впала у відчай…

А чого мені впадати у відчай? В мене є дружина і
син, і крім мене про них ніхто не подбає. Звісно зараз
багато людей намагається допомагати таким людям,
як я. Та щойно закінчиться війна, переважна більшість забуде про її учасників та постраждалих.
Але ж вам допомагали волонтери, коли ви були
на фронті?
Особисто мені – ні. Я був в змозі купити все необхідне для фронту сам, конкретно від волонтерів я нічого не отримував. А ось моєму підрозділу
суттєво допомогла волонтерська організація «Повертайся живим» оптикою і тепловізорами
Якби ви могли повернутись назад в часі, ви б
все одно пішли на війну?
Звісно пішов би, я про це не шкодую. Шкодую, що
не мав належної підготовки, адже перебування на
передовій – справжня лотерея. Я не помітив міну,
для цього треба мати або техніку, або дуже великий
досвід, а його на фронті майже ні в кого немає.
Тобто рівень української армії мав би бути кращим?
Так, в нас немає конкурсу серед тих, хто йде на
війну. Беруть всіх, хто виявить таке бажання. Коли
непотрібних будуть відсіювати, лише тоді буде йти
мова про рівень армії. Все тримається на патріотах,
добровольцях і волонтерах. Звісно, є серед військових багато тих, що викликають справжню повагу. Але є безліч бійців, що полюбляють випити, до
прикладу. Хоча і вони теж патріоти, просто не розуміють, що пиятикою лише погіршують ситуацію. І
все ж, боєць може бути в нетверезому стані, але дай
команду – і він піде в бій. А хто не хоче – той не погодиться ні за які гроші. Тож, там все ж переважна
більшість патріотів. Не такі великі гроші там платять, щоб їх не заробити у цивільному житті.
Спілкувалась Галина КАМІНСЬКА

ВЛАСНОРУЧ

М

Подарунок від «Забави» юним
читачам бібліотеки для діте й

айстер-клас із виготовлення новорічної
листівки провели в Бучанській бібліотеці
для дітей.

У день Святого Миколая, на запрошення працівників бібліотеки до дитячої читальні завітала
талановита майстриня з магазину «Забава», що у
ТЦ «Буча Пасаж», та педагог Бучанського центру
позашкільної освіти Лілія Терешпольська і безкоштовно поділилася своїми творчими вміннями.
При допомозі Лілії Миколаївни діти навчилися виготовляти святкові листівки, які подарують
своїм рідним, друзям або знайомим на Новий рік.
Проведений майстер-клас показав, що діти та їхні
батьки шанують звичаї українського народу та
дбають про розвиток творчої натури.
Лілія Терешпольська:
- Веду гурток декоративно-ужиткового мистецтва «Сяйво». Діток на гуртку дуже багато, вони
живуть в теперішньому швидкому темпі, і щоб
їм було цікаво, доводиться бути у постійному пошуку нових ідей. Із задоволенням проводжу майстер-класи, беру участь у різних заходах міста.

Магазин «Забава»

ДЛЯ ІДЕЙ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ

(фурнітура, біжу, все для рукоділля)
Доступні ціни, широкий асортимент, безкоштовні майстер-класи. м.Буча, ТЦ «Буча Пасаж»,
2-й поверх, №58. Тел.: (068) 761 83 70

ЛІТЕРАТУРА І ЖИТТЯ

— Анатолію Івановичу, що нині є
стрижневим у вашій роботі?
— Моя магістральна лінія: є Україна
і є в Україні ми. І неспроста нам випало жити на цій, Богом даній землі. Кожен, хто вважає себе українцем, має
спокутувати гріхи перед нею, може, й
за попередні покоління. І бути бійцем.
Воювати за Батьківщину, за справедливість, за людську гідність.
Мені випало стати очевидцем чотирьох війн: військовим журналістом
і письменником побувати в Нікарагуа,
Анголі, В’єтнамі і врешті-решт — Афганістані, а вже в наші дні в рідній Україні
побачив п’яту війну. Неодноразово був
у зоні АТО, де воює (розквартирована в
Білій Церкві) 72-га окрема гвардійська
механізована бригада. У військовій газеті її попередниці — мотострілецької
дивізії наприкінці 70-х і у 80-ті роки минулого століття я був кореспондентом,
потім редактором. І, як дізнався з військового формуляра — своєрідного літопису військової частини, коли писав
історію цього прославленого з’єднання,
саме в ній у роки війни служили мої дід
і батько.
— Хто був доленосним на вашім
письменницькім шляху?
— З Олесем Терентійовичем Гончаром ми однополчани. Служили, хоч і
в різний час, у прославленому з’єднанні часів минулої війни — 72-й гвардійській ордена Червоного прапора стрілецькій дивізії, що пройшла шлях від
Сталінграда до Праги. З Гончаром зустрічався кілька разів і в Білій Церкві,
і в Києві на різних заходах та у нього
вдома. Навіть у Афганістан летіли в
одному літаку. Олесь Терентійович разом з видатними українськими прозаїками Віктором Міняйлом та Ларисою Письменною дав мені рекомендацію в Спілку письменників України,
практично визначивши мою подальшу
долю саме як літератора. Це для мене
авторитети найвищого рівня. До нього прагну і у своїй творчості, і в житті.
Попри всю зайнятість, спартанське
інтернатівське виховання та роки військової служби навчили самоорганізовуватися й працювати навіть в умовах далеко не творчих. Саме так писав
майже всі свої книги, а вийшло їх друком понад три десятки. Чотири відзначені літературними преміями: Міжнародною імені Івана Кошелівця, Міністерства оборони України імені Богдана
Хмельницького, Київською обласною
імені Григорія Косинки та двома імені
Івана Нечуя-Левицького — Всеукраїнською і Білоцерківською міською.
Серед створеного мною є таке, чого
ніхто інший написати б не зміг. По
тому ж Афгану. Оповідань, повістей
і романів про ту неоголошену війну
написано уже тисячі. Але хто з моїх
колег мав змогу, як я в липні 1982го, у цивільному одязі вільно ходити
по Газні, Джелалабаді чи Пулі-Хумрі,
приглядатися до екзотичних товарів
на центральному афганському столичному ринку, забиратися на споруджені
більш як чотири століття тому лише із
саману мури Гератської фортеці, спілкуватися зі студентами Кабульського політехнічного інституту і учнями
школи в далекому гірському кишлаку.
А облітати за шість днів наданим командиром дивізії, а згодом командувачем 40-ю армією генералом Громовим вертольотом Мі-6 увесь Афганістан (на моє щастя, «стінгери» з’явились у Афгані пізніше), поспілкуватися з сотнями різних людей і зробити дві сотні унікальних фотознімків,

безперервно діставав своїх колег, голів Спілки письменників України розмовами про важливість цієї тематики, нагадуючи відомий вислів Наполеона: «Хто не годує свою армію, той
годує чужу» і актуалізувавши його:
«Хто не пише про свою армію, буде з
позицій упослідженого раба хвалебно
писати про чужу».
Я не знаходив однодумців. Крига
скресла лише після захоплення Росією Криму і початку війни на Сході України. Коли грім гримнув, почали писати і про АТО, і про військову
службу, і про волонтерів...
— Дивуюсь, що у нас були понищені військові газети, не видається
військово-патріотична бібліотечка.
— Справді, військових газет практично немає. Навіть тих кілька, які
виходили у військових з’єднаннях, закрили ще в перші роки незалежності
України: за логікою наших недалекоглядних можновладців, військово-патріотична робота, виховання словом
молоді, в тому числі у війську, не були

середньовічній кривавій історії поляки й турки стали нашими якщо не союзниками, то принаймні щиро співчувають, а «старший брат» — заклятим ворогом. Хоча наш народ постійно обманювали перемальованою історією: Україна мала близько десятка великих війн з Московією. Було й
таке, що українські козаки на чолі з
гетьманом Виговським майже повністю розгромили московське військо
і взяли в облогу Москву. Та вийшли
священики з іконами й хоругвами, молили: «Браття, не вбивайте своїх єдинокровних братів і сестер, ми ж християни». І добросердні українці повірили підступній, облудній московській брехні й відступили, щоб незабаром народ нашої Батьківщини помилувані «браття-християни» запрягли у трьохсотлітнє московське ярмо...
15 лютого минулого року комісію
створено. Нині у ній 35 членів спілки,
не байдужих до теми військово-патріотичного виховання, і двері відчинено
для всіх охочих. Створено підкомісії

Анатолій Гай: хто
не пише про свою
армію, рабськи
хвалить чужу
людей, у тому числі їхніх хлоп’ят, кинутих долею в її кривавий вир.
Таким же унікальним фактажем багата книга «Крапля крові на чужім
знамені» про білоцерківців, які брали
участь у збройних конфліктах за межами Радянського Союзу. Уявіть цю
грубезну книгу далеко за тисячу сторінок, у якій повернуто з безпам’яті три з половиною тисячі моїх земляків, які воювали по всьому світу з
1921 року (в Монголії), миротворців
незалежної України початку нинішнього тисячоліття в колишній Югославії, Нігерії, Анголі, Ірані...
— Що ще з вашого порадите почитати?
— Вважаю, заслуговують на увагу
«Блаженна Марія», «Розхристане буття», книги афганської тематики. Нещодавно побачила світ книжка «Відлуння
двох воєн». Перша її частина — це проза війни моїх батьків. Про тата я вже розповідав. Мама також учасниця війни, за
участь у підпіллі була схоплена гітлерівцями й кинута в жіночий концтабір Леверкузен. Незбагненним дарунком долі
повернулася додому, але з туберкульозом. Не знаючи про свою приховану
хворобу, мене народила з цією ж прихованою болячкою. Згодом у мами виявили каверну, як п’ять копійок, а в мене,
хлопчика чотирирічного, інфіковані
обидві легені. Вижили. Дідусь нас борсуками врятував. Ми вісім борсуків з’їли,
жир вживали, бо інших ефективних ліків проти цієї недуги на той час просто
не існувало. Мама дожила до 74 років,
померла у мене на руках. Друга частина
під назвою «Афганістан болить в моїй
душі...» говорить сама за себе.
До речі, у Київської обласної організації НСПУ є власний сайт «Літературна Київщина» wwwkoonspu.org.
Там розміщується інформація про поточні справи письменників столичної
області, викладено історію організації, публікуються звіти і фоторепортажі зі спілчанських подій, є зображення обкладинок книжок, розповідається про кожного письменника,
вміщено найвиразніші фрагменти їхніх творів, у тому числі й моїх, відгуки
й рецензії на них.
Про себе зазначу, що й далі пишу
твори переважно військово-патріотичної тематики для дорослих та дітей, точніше, для підлітків.
— Якою мірою ця тематика присутня в сучасній українській літературі?
— Двадцять попередніх років —
практично ніяк. І всі ці десятиліття я

потрібні. Нині є перші позитивні зрушення. Так, мій колега, письменник
Ігор Ґурґула заснував у Львові газету військово-патріотичного спрямування «Честь Вітчизни». Вона йде в
АТО, поширюється в різних областях
України. Таку подвижницьку військово-патріотичну роботу слід не лише
вітати, а й усіляко підтримувати. У
тому числі на державному рівні.
Я був ініціатором заснування літературної премії Міністерства оборони України. Двадцять років за неї
бився, чотирьох міністрів оборони діставав, переконував двох голів НСПУ
— Мушкетика і Яворівського, що потрібно заснувати таку премію для стимулювання авторів творів про сучасні українські Збройні Сили. Шість років тому ця премія за кращі твори про
сучасну армію імені Богдана Хмельницького таки була заснована. Щоправда, старе спілчанське керівництво мене з комісії по присудженню
премії вивело, але сама премія жива і
чекає на нових лауреатів.
І, нарешті, зовсім недавно вдалося реалізувати давню мрію про відродження
комісії НСПУ з військово-патріотичної
літератури. За радянських часів її очолював письменник-фронтовик Данило
Бакуменко, батько нинішнього відповідального секретаря НСПУ, талановитого письменника Олександра Бакуменка. Вона об’єднувала ветеранів-фронтовиків і молодих літераторів, які поверталися з кубинської, ліванської, арабсько-ізраїльської, в’єтнамської, афганської та інших воєн, — у минулому столітті війн офіційно засвідчено за участю
радянських військовослужбовців близько сотні, а насправді було значно більше.
Владі нової України і Національній
спілці письменників військово-патріотична література, а отже, і галузева
комісія також виявилися непотрібними. З моїх наполягань на її відродженні відверто сміялись: «Анатолію, ну
кинь ти цю ідею, нащо тобі ота комісія
з військово-патріотичної літератури?»
Мені казали: «Ну кого цікавить ця армія задрипана, де для показухи фарбують траву, де силами солдатів генерали
будують собі дачі, де все розкрадається?» А я переконував: «Людоньки, настане пора, коли Україні знадобиться
армія». — «Та в України немає ворогів!
Браття-білоруси — з півночі, браття-росіяни — зі сходу, доброзичливі турки —
з півдня і такі ж неагресивні поляки —
зі сходу».
А бачите, як сталося: наші вороги у

бойових дій в АТО, діяльності Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної
гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби
України, Служби зовнішньої розвідки
України, Державної служби з надзвичайних ситуацій України, неоголошеної радянсько-афганської війни та інших закордонних збройних конфліктів колишнього СРСР, висвітлення історичних подій в Україні в часи Другої світової війни, співпраці українських церков (УПЦ КП, УГКЦ, УАПЦ
та інших конфесій) з військовими формуваннями, славного минулого нашого народу від часів Київської Русі (ІХ–
ХІІІ ст. н. е.) та національно-визвольної боротьби українського народу і
його військових формувань часів визвольних змагань ХVI–ХХ століть.
Відбулися зустрічі в Міністерстві
оборони України, СБУ, МВС, у Держприкордонслужбі. Усі ці структури
потрапляють у сферу нашої літературної діяльності. Я закликав їхнє керівництво: «Шановні, записуйте до своїх планів письменників, у вас величезні ресурси, десятки мільйонів видатків надходять на ваші служби. Передбачте невеличкі суми у 100–300 тисяч
гривень на пропаганду вашої роботи в
літературі, замовляйте книги. Ми вам
порекомендуємо письменника, який
поїде на місяць-три у ваші підрозділи.
Молоді, які не мають військового звання, зможуть пройти офіцерські курси
і написати про сучасну армію правдивий, значимий твір. Хай письменник
займе своєрідну нішу політпрацівника. Ця посада має бути, тому що переконалися: якщо ми не виховуємо нашого воїна-громадянина, його по-своєму
виховують інші служби іншої держави
у зовсім іншому дусі». Сподіваюсь, гукав не у відкритий Космос...
— Які перші кроки?
— Є домовленість про видання серії книжок «Бібліотека українського воїна». Це кишенькового формату книжечки, камуфльовані, з логотипом «Бібліотека українського воїна»,
які надходитимуть у війська, до військових навчальних закладів, звичайних бібліотек. Максимально дешевий
папір, м’яка обкладинка, мінімальна
ціна. Хай вибачають нас естети, але
зараз треба нести не ефектну зовнішню шабатуру, а зміст…
Володимир КОСКІН,
фото автора

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

побачити серед сліпучих пісків величезної пустелі Регістан баштан із диких кавунів площею кілька сотень
гектарів і навіть у афганському одязі
в супроводі тодішнього голови Спілки письменників Афганістану Садека
помолитись у найбільшій святині мусульман Сабз (Зеленій) мечеті? Якби
мене, невірного, а по-їхньому кхявіра,
розпізнали — роздерли б на шмаття!
Але тоді я мав ще смоляно-чорне волосся і засмагу, як після курортного
сезону в Криму, тож, одягнутий у патлюн (довга сорочка), шаровари й чалму, серед кількох сотень молільників
цілком зійшов за місцевого...
Саме ці враження лягли в основу книги «Там, за Гіндукушем» про життя афганців в умовах радянської військової
агресії і спровокованого нею громадянського протистояння. Інші, хто згодом
взявся за перо, відтворили війну, побачену з боку радянських окупаційних
військ. Мені ж випало побачити неоголошену радянсько-афганську війну з
протилежного боку, з боку афганських

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •
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аш співрозмовник — Анатолій
Гай, український письменник
(автор понад тридцяти книжок
для дітей і дорослих), громадський
діяч. Інформаційний привід для
зустрічі потрійний: вихід нових
книжок Анатолія Гая — «Крапля крові
на чужім знамені» та «Відлуння двох
воєн», ініціація відродження комісії
НСПУ з військово-патріотичної
літератури, запуск серії «Бібліотека
українського воїна».
Нині цей напрям роботи, з огляду
на зовнішню збройну агресію, на
думку Анатолія Івановича, набув
колосальної ваги, бо, хай що там
кажуть, армія без ідеології — це
озброєна банда.
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З ПИТАНЬ РОЗМІЩЕННЯ
РОЗМІЩЕННЯРЕКЛАМИ
РЕКЛАМИЗВЕРТАЙТЕСЯ:
ЗВЕРТАЙТЕСЯ:
(04597)
48-305;
(044)418
38361
5069
73
(044)
383 50
73; (093)

День ангела
Вітаємо іменинників
та іменинниць!
24 грудня - Данило, Омелян, Іван, Леонтій,

Вітаємо з днем народження!
Забарило Ярослава Сидоровича,

Лука, Микола, Петро, Еміль, Ян.
25 грудня - Олександр, Свирид
26 грудня - Олексій, Аркадій, Арсеній,
Василь, Володимир, Вольдемар,
Гаврило, Герман, Григорій, Євген,
Омелян, Іван, Микола, Еміль, Яків, Ян,
Анастасія, Люція.
27 грудня - Іларіон, Філімон
28 грудня - Павло, Степан, Трифон, Сюзанна.
29 грудня - Ілля, Макар, Павло, Семен, Софія, Феофанія
30 грудня - Данило, Денис, Микита, Петро, Сергій
31 грудня - Віктор, Георгій, Єгор, Ілля, Марк, Мартин,
Михайло, Севастян, Федір, Ян, Віра, Єлизавета, Зоя.

Почесного громадянина міста Буча

Семенця Євгенія Сергійовича,
водія Бучанської міської ради

Демченко Світлану Андріївну,
директора КП «Бучабудзамовник»

Лозінського Артура Юрійовича,

начальника відділу з питань реєстрації речових прав на
нерухоме майно, реєстрації юридичних осіб та фізичних
осіб–підприємців Бучанської міської ради

ДОПОМОЖИ ВОЇНАМ!

Кашперського Романа Вікторовича,

головного спеціаліста юридичного відділу
Бучанської міської ради
З повагою, Бучанська міська рада,
колектив редакції «Бучанські новини»

На Світлодарську дугу, де тримають оборону наші
земляки, ДУЖЕ потрібні ось такі медикаменти: магнезія, дексаметазон, лізин, тіоцетам, кетанол, кардіамін,
адреналін, рукавички медичні, системи, вінфлоки, дексалгін, литоклопрамід, трамексан, фізіологія (200, 400).
Також дуже треба:
- часник, цибуля
- апельсини, мандарини, яблука.
- теплі шапки, балаклави зимові.
Усе це можна приносити до нас у штаб, вул. Києво-Мироцька 104 б. М. Буча.
Найкраще щоб Ви придбали це самі. Ми це вкрай необхідне доставимо на передову.
Для пожертв на це: 4149437855641484 Кушнірчук Анатолій Юрійович , Приватбанк.
Підтримаємо наших у тяжкі часи...
Дякуємо Вам!
Інформація БМР

Вітаємо

Щиро і сердечно вітаємо

Демченко Світлану Андріївну
- директора КП «Бучабудзамовник»

Зичимо Вам міцного здоров’я, безмежної
енергії та наснаги у Ваших добрих справах,
щастя та родинного тепла.
Хай з Вами завжди будуть вірні друзі, удача
та успіх!
З повагою, колектив КП «Бучабудзамовник»

Подяка

Від щирого серця хочу подякувати моїм дорогим співробітникам з
четвертого відділення Київської обласної психоневрологічної лікарні № 2:
завідуючій відділенням

Передплати і отримай подарунок!

Тофан Асі Тимофіївні,

старшій медсестрі Землярчук Катерині Володимирівні, сестрі-господарці
Юлечці за привітання мене з 80-річним ювілеєм та матеріальну допомогу.
Дуже несподівано і приємно було побачити їх в себе вдома! Їх турбота
зігріла мені душу, а спільні спогади повернули мені років 20.
Бажаю їм щастя, здоров’я та довгих років життя.
З повагою, Лідія Іванівна Муравицька

Щиро вітаємо Адвокатське об’єднання

,,Адвокатська сім’я Лисенко”

з професійним святом-Днем адвокатури!

Бажаємо вам, дорогі адвокати-Анна та Ярослав, професійних звершень,
натхнення, успіхів, виграшних справ та вдячних клієнтів!
Мудрості вам, мужності й витримки у відстоюванні справедливості та захисті
прав та свобод громадян, неупередженості і непохитності у нелегкій справі!
З повагою від колег та друзів

До бювету – за чистою водою
Приємна новина для мешканців Склозаводського
мікрорайону. У День Святого Миколая запрацював бювет,
до якого вже знову поспішають люди за чистою водою.
За такий потрібний подарунок подяка від бучанців майстру
із золотими руками Бучак Євгену Васильовичу та начальнику
Склозаводської дільниці з водоканалу Федотюку Миколі Максимовичу, які швидко усунули несправність.
Особливо вдячні люди, які протягом місяця не мали змоги
користуватися водою з бювету, бучанському депутату Сергію
Мостіпаці, який відреагував на прохання мешканців і профінансував ремонтні роботи.
Нехай бювет знову радує жителів Склозаводського мікрорайону чистою водою.
До речі, бювети Бучі не знаходяться ні на балансі жеку, ні водоканалу. Тому у разі припинення функціонування, залишаються проблемою людей, що хочуть використовувати у їжу
чисту воду.

Передплатіть газету «Бучанські новини» на 2017
рік та візьміть участь у
розіграші двох квитків на
Чекаємо на вас
будь-який сеанс у грудні
у новорічну ніч!
у кінотеатрі «Акваріус».
Розіграш квитків відбуватиметься щоп’ятниці.
Де можна здійснити передплату газети
«Бучанські новини»:
на пошті, у листоноші, в
редакції.
Вартість передплати
Наша адреса: селище Ворзель,
на рік становить
вул. Семеніївська (в
приміщенні колишньої їдальні
144 грн 28 коп.
санаторію «Перемога»).
Надсилайте підтверДодаткова інформація по дження (квитанцію) про
телефону: (097) 599-99-94 передплату і
скористайтеся можливістю сходити в кіно.

Територія 80-х
Якщо до вас прийшло
навіть 500 гостей,
в нашому кафе
всім буде смачно,
весело, комфортно і заощадливо.
• Комплексні обіди від 35 грн.
• Найсмачніша піца
• Вишуканий бенкетний стіл
• Жива музика на замовлення
• Смачна кава та напої.

Проводимо весілля, дні
народження, поминальні
обіди. Надаємо послуги
кетерингу – організація та
обслуговування урочистих
подій на виїзді.

Магазин
«М’ясна лавка»

Завжди свіжа
сертифікована продукція
- фермерське м’ясо
- курятина та субпродукти
Асортимент постійно поповнюється
новими видами м’ясної продукції.
Чекаємо на вас щодня з 8:00 до 20:00 за адресою:
селище Ворзель, вул. Курортна, 23-а (вокзальна площа)

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

Магазин «Ритуал»
Повний комплекс
ритуальних послуг

- домовини, хрести, вінки
- виготовлення огорож,
пам’ятників,
фото на емалі
- організація транспорту
та поминальних обідів

Консультуємо, радимо,
допомагаємо.
Адреса: селище Ворзель, вул.
Курортна, 25 (вокзальна площа)

Телефонуйте:

(098) 012-62-19, (066) 953-70-23

Засновник: Бучанська міська рада
Головний редактор: Сергій КУЛІДА
Адреса редакції: 08292, Буча,
вул. Києво-Мироцька, 104-б,
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тел.: (044) 383-50-73 e-mail: buchanews@ukr.net

www.bucha-rada.gov.ua
Свідоцтво «Про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації»

Втрачений військовий
квиток УН 0981297,
виданий Ірпінським
МВК Київської області
23.06.1993 р. на ім’я
Зелінський Олег
Володимирович, вважати
недійсним.

Звітуємо по-новому
Ірпінське відділення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС
у Київській області повідомляє, що наказом Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року №821
«Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів
України від 02 жовтня 2015 року №859» внесено зміни
до форми декларації про майновий стан і доходи, яка
запроваджується з 1 січня 2017 року.
Вищезгаданим наказом приведено податкову декларацію у відповідність до змін, а саме:
- кількість додатків зменшено з чотирьох до двох, в
яких платники податків здійснюють розрахунок податкових зобов’язань з урахуванням понесених витрат:
розрахунок інвестиційного прибутку (додаток Ф1) та
розрахунок податкових зобов’язань самозайнятими
особами (додаток Ф2);
- змінено порядок розрахунку податкових зобов’язань
із доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем
від провадження господарської діяльності, крім осіб, що
обрали спрощену систему оподаткування, з урахуванням змін щодо порядку сплати авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб;
- уточнені показники податкової декларації з урахуванням введення в дію ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18 відсотків тощо.
Звертаємо увагу, що наказ №821 набуває чинності 31
грудня 2016 року.

Ремонт
холодильників
та пральних
машин

тел. (066) 021-22-18
Сергій

АНЕКДОТ
- Снігуронька, чому ви ходите
з голими грудьми? - Так мій
Дід Мороз десь бороду втратив. - Ну і що? - Так щоб ніхто
не помітив.

***
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