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З НОВИМ РОКОМ!

Шановна громадо!

Літопис 2016-го року для нашої громади був насиченим і плідним. Спільними зусиллями зроблено багато корисних справ: місто може гордитися
ошатністю і красою вулиць, утепленими будинками, квітучими парками, ігровими майданчиками,
комфортом класів у школах…
Зовсім скоро всі разом ми почнемо писати чергову сторінку історії. Вірю, що традиція добрих
справ у місті продовжиться і в наступному році.
Давайте візьмемо з собою у рік новий лише тепло і
любов, спокій і удачу, і вже у перший день 2017 року
простягнемо руку допомоги один одному.
А ще нам важливо повернути мир в Українську
домівку. Для цього нам потрібні розум і досвід, бажання і терпіння та відчуття єднання - лише разом
ми велика сила.
Коли на годиннику стрілки добігатимуть останні секунди року, загадайте бажання і повірте,
що воно обов’язково збудеться. Нехай постукає у
ваші оселі радість і добро.
Збирайтеся ще багато років разом за родинним
столом здорові і щасливі!
Зі святами вас!
Бучанський міський голова
Анатолій Федорук

З Новим Роком!

Снились вам щоб сни чарівні,
Повсякчас і в святу ніч.
Щоб не кублились, мов півні,
Мир прийшов у кожен дім.

З Новим Роком вас, бучанці!
З Новим Роком, земляки.
Хай удень, вночі і вранці
Щастя лине в дві руки.

З Новим Роком, з Новим Роком!
Здоров’я, щастя і добра.
Ми йдемо козацьким шляхом Іншого у нас нема.

Був щоб хліб у вас й до хліба,
Цибулька, сало і часник.
Щоб у вас ловилась риба
Й до життя запал не зник.

Іван КОБИЩА

Увага! Фотоконкурс!
Олег Зелінський: «Читання, дійсно,
найкраща звичка. Дякую за свіжий
номер газети»

«Я читаю «Бучанські новини»

Триває конкурс, троє переможців якого отримають книгу-бестселер, що є хітом продаж
книжкового клубу «Семейного досуга», головного редактора Сергія Куліди «Красные шпионы».

Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно сфотографуватися з газетою «Бучанські новини»
та надіслати фотокартку з підписом, вказавши
своє ім’я та прізвище, контактний телефон.
Фотографії на конкурс відправляйте на e-mail:
buchanews@ukr.net.
Оригінальність й фантазія – головний крок
до перемоги. Найцікавіші фотосюжети, що викличуть найбільше захоплення або здивування
у читачів, будуть відзначені.
Підтримуйте конкурсантів у мережі Фейсбук та за телефоном редакції
48-305; (044) 383-50-73).
Переможцями стануть ті, хто отримає
найбільшу кількість голосів.

Cкільки вихідних буде
на новорічні свята
На новорічні свята українці
матимуть додатково 2 вихідні.
Так, оскільки 1 січня (Новий рік) випадає на
неділю, то 2 січня буде вихідним днем.
7 січня (Різдво) припадає на суботу, тому 9 січ-

ня, понеділок, також буде вихідним.
Загалом у 2017 році неробочими
днями визначені.
1 січня — Новий рік;
7 січня — Різдво Христове;
8 березня — Міжнародний жіночий день;
16 квітня — Пасха (Великдень);
1 і 2 травня — День міжнародної солідарності

трудящих;
9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги);
4 червня — Трійця;
28 червня — День Конституції України;
24 серпня — День незалежності України;
14 жовтня — День захисника України.

Шановні читачі! Наступний номер часопису вийде до друку 13 січня 2017 року
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КИЇВЩИНА
44 авто від Київщини
відправлені в зону АТО
Київська область відправила 44
вантажних автобуса технічної допомоги бійцям АТО на лінію фронту
Буча активно долучилася до збору допомоги на передову: усі управління і
відділи , мешканці міста зібрали воїнам продукти харчування, медикаменти, теплі речі, засоби гігієни , аби
зігріти їх турботою.
Автомобіль з міста став частиною
колони з 44 вантажних автобусів технічної допомоги бійцям АТО на лінію
фронту. Вантаж доставлено безпосередньо в місця дислокації бойових частин, які беруть участь у бойових діях.
Мери міст обласного значення, голови РДА особисто доставлять у військові частини зібрану допомогу. Колону очолив голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган.
«Той колосальний об’єм технічної допомоги, який сьогодні зібрано Київською областю, є безпрецедентним за кількістю тепловізорів,
оптичних прицілів, дальномірів, захищених планшетів, дизель-генераторів, пральних машин, плотерів,
ноутбуків, утеплювачів для бліндажів, теплого зимового взуття. Такого обсягу допомоги фронту ще не надавали одночасно одноразово ніколи!»,- наголосив Олександр Горган.
За словами очільника області, вся
технічна допомога передається на баланс військових частин, тому продати чи в будь-який інший спосіб скористатись цією технікою, яка передається, не буде можливості.
«Для збору, придбання цієї допомоги не було використано жодної копійки бюджетних коштів. Це все – добровільна допомога підприємств і
громадян Київської області»,- зазначив Олександр Горган.

БЮДЖЕТ МІСТА ПРИЙНЯТО
Засідання 22 сесії 7 скликання, що
відбулося 22 грудня, було своєрідним підсумком роботи за 2016 рік і
планування на наступний 2017. До
розгляду було запропоновано понад
20 питань. Серед них одним з ключових є прийняття бюджету міста.
Як висловився Анатолій Федорук,
що головував на сесії, наступний рік
має стати вирішальним в питаннях
остаточного формування Бучанської
міської об’єднаної територіальної
громади, а також вирішення багатьох соціальних питань, пов’язаних
із створення міцного фундаменту
для освіти, спорту, а також створення комфортних умов проживання
для мешканців міста.
Першим питанням було заслухано
проект бюджету міста. Він розглядається як бюджет розвитку, не дивлячись на певні труднощі, пов’язані із загальним станом економіки в
державі.
Серед пріоритетних була ухвалена
місцева програма «З турботою про
кожного» на 2017 рік. Серед запланованих заходів - проведення рейдів - перевірок умов проживання
ветеранів війни та праці, малозабезпечених громадян з метою визначення їхніх проблем. Як і раніше,
буде забезпечено харчування малозабезпечених верств населення,
робота «Центру дорослої освіти».
Окремий розділ програми стосується соціального захисту і підтримки учасників АТО та їхніх сімей.
Тут окрім одноразової допомоги,

ГРОМАДА
Буча допоможе одному із міст
Донецької області у питаннях відновлення інфраструктури. Про це
сьогодні заявив Бучанський міський голова Анатолій Федорук.
-Учора мав розмову з заступником
голови Донецької облдержадміністрації щодо надання допомоги і налагодження життя у одному із міст
регіону. Вже у січні делегація зі Сходу
прибуде у Бучу, аби більш детально
обговорити умови співпраці. Ми єдині у бажанні перемогти і працювати
на розбудову держави, а проблеми і
біди простіше вирішувати разом.

***

На заході був присутній заступник
Міністра Оборони України Олег Шевченко, який висловив вдячність від
імені Міністра Оборони та керівництва Збройними Силами за підтримку бійців, які знаходяться в зоні АТО.
«Цей крок ще раз підкреслює єдність
армії і народу. Ще раз підкреслює те,
що український народ разом зі своєю армією, разом допомагає захищати свою батьківщину», - зазначив заступник Міністра Оборони.

Готуємо будівельників
по-новому

У департаменті освіти і науки
Київської облдержадміністрації
відбувся науково-практичний колоквіум на тему: «Інноваційні аспекти підготовки кваліфікованих
робітників для будівельної галузі».
Розпочався науково-практичний
колоквіум демонстрацією відеоролика «Будуємо майбутнє Київщини
разом», створеного студією Фастівського центру професійно-технічної
освіти під керівництвом викладача
спецдисциплін Еріка Шемякіна.
Учасники – викладачі системи
професіно-технічної освіти – представили свої наробки та поділилися
досвідом інших країн в підготовці
кадрів для будівельної галузі, наголошуючи, що головне – це підготовка висококваліфікованого, компетентного, конкурентоспроможного
робітника, здатного самореалізуватися на сучасному як вітчизняному,
так і зарубіжному ринку праці.

У Бучі, на базі Бучанської СЗОШ
№ 5, відбулася колегія департаменту освіти і науки КОДА, яку провела
директор Віра Рогова. Розпочалося
засідання із вручення нагород. Грамотою відзначено роботу бучанських
освітян і особисто начальника відділу
освіти міської ради Олега Цимбала.
Присутні
детально
обговорили

передбачено безоплатний відпуск ліків за
рецептами постраждалим учасникам АТО у
випадку амбулаторного
лікування. Діти з числа
учасників АТО будуть
забезпечені
безкоштовним
харчуванням
у школах. Зберігається
норма щодо першочергового
влаштування
дітей учасників АТО у
дошкільні навчальні заклади, надаватимуться пільги по оплаті за
навчання у школі мистецтв ім. Л. Ревуцького та ін.
Під час сесії були заслухані та ухвалені як задовільні звіти трьох
провідних депутатських комісій: з
питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджету,
фінансів та інвестування; з питань
реалізації та впровадження реформ,
децентралізації та об’єднання територіальних громад; з питань освіти,
культури, спорту, справ молоді та гуманітарних питань.
Серед найбільш актуальних питань
був заслуханий звіт про роботу Бучанського відділення поліції за друге
півріччя 2016 року, представлений
депутатському корпусу та громадськості заступником начальника
сектору превенції Ірпінського ВП
М.І. Вербицький .
Протягом 2-го півріччя нинішньо-

створення і функціонування опорних шкіл на Київщині, новітнього освітнього середовища, перспективи розвитку природничо
- математичної освіти, мережі позашкільної освіти, виконання планів спортивно - масових заходів.
Підсумки роботи освітян у нинішньому році педагоги підіб›ють вже у
січні 2017 року.

***

Для кожного з нас рік, що минає,
був непростим та водночас багатим
на пам’ятні події. Він був сповнений
напруженої праці, звершень, пошуку
правильних рішень та результатів.
У новорічну та Різдвяну ніч ми всі
поринаємо в добре знайому з дитинства казку та нові мрії. Тож нехай
чарівні зимові свята подарують вам

Завершується 2016 рік. Для Київщини він був особливим, адже приніс
для громади багато перемог і досягнень, став періодом складних перетворень на шляху до європейського
майбутнього, початком для втілення
численних планів та задумів. Не все
було бездоганно, але зміни ніколи не
даються легко. Та незважаючи на це,

Напередодні
католицького Різдва мер
Бучі надіслав вітання
своїм польським колегам, які виявили бажання розвивати міжнародну співпрацю на
рівні міст - побратимів.
Нинішній рік пройшов
під знаком утвердження польської дружби одразу дві вулиці міста
отримали у своїх назвах польський «акцент». Літня
українсько - польська школа стала
майданчиком для обміну досвідом
у сфері розвитку самоврядності.
Без сумнівів, дружба міцнішатиме,
а стосунки забезпечать взаємовигідні проекти у багатьох галузях.
Щастя і добра мешканцям польських
міст побажав у вітальній адресі Анатолій Федорук.

радісний настрій, приємні зустрічі та
здійснення найзаповітніших мрій. І
хай новий рік стане для всіх нас роком добрих змін, а для України – роком зміцнення державності, повернення миру, соціально-економічного
зростання та духовного оновлення!
Від усього серця бажаю, щоб Різдвяні
свята були радісними, а новий рік – багатим на успіхи. Нехай життєва дорога
буде щедрою на здобутки, а в родинах
завжди панують злагода, любов і достаток. Здоров’я, натхнення та Божого
благословення вам і вашим рідним!
Народний депутат України
Ярослав Москаленко

Прийміть мої найщиріші
вітання з Новим 2017
роком та Різдвом
Христовим!

Київщини!
Щиро вітаю Вас із
Новим роком та Різдвом
Христовим!

За інформацією БМР

Гостинна Буча

Дорогі земляки!

Шановні мешканці

го року до Бучанського відділення
поліції надійшло 1137 заяв та повідомлень громадян що майже на 40%
більше ніж за аналогічний період
2015 року (870 заяв).
Також за вказаний період на розгляді перебувало 417 матеріалів вхідної кореспонденції, що майже на
30% більше ніж за аналогічний період 2015 року (317 заяв).
Всього вчинено кримінальних правопорушень: 354 а саме:
крадіжка майна – 230 (розкрито
– 15), з них крадіжка з приміщень –
121, шляхом вільного доступу – 109.
Виявлено 20 фактів незаконного
зберігання наркотичних речовин.
Дільничними офіцерами поліції виявлено 127 фактів адміністративних
правопорушень.

ми рухались вперед і у багатьох важливих сферах нашого життя досягли
суттєвих зрушень. І я вдячний усім,
хто сприяв цим змінам.
Мир і спокій, свобода і незалежність, добробут та єдність – ось головні прагнення кожного українця.
Сьогоднішнє свято стало можливим завдяки українським героям,
які знаходяться на передовій, захищаючи від терористів свободу, незалежність та територіальну цілісність
України, які у ці дні невтомно захищають наш спокій. Нехай їхня міць
та мужність надихає кожного з нас!
Шановні співвітчизники, для кож-

ного з нас початок Нового року – це
нові плани, мрії та сподівання. Вірю в
те, що новий рік принесе Україні мир
та благополуччя! Нехай здійснюються всі мрії, нехай кожен день буде щедрим на гарні справи, а добро і любов
не полишають рідний дім! Бажаю всім
нам міцного здоров’я, а нашим родинам – щастя та добробуту!
З Новим роком та Різдвом Христовим!
З повагою Голова Київської
облдержадміністрації
Олександр Горган
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апевно кожний з нас наприкінці
року так чи інакше підводить
певні підсумки: які плани
вдалось втілити у життя? Чи був цей
рік багатим на приємні сюрпризи, чи ж
навпаки сповнений випробуваннями?
І кожний має свої результати таких
міркувань, шо залежить від власного
сприйняття світу.

А давайте спробуємо проаналізувати наш спільний шлях довжиною
у 366 днів 2016 року
Яким був цей рік для Бучі? Важко однозначно відповісти. Так, він
був сповнений випробуваннями та
протистояннями, що неодноразово збурювали наше маленьке і спокійне місто. Так, багато людей незадоволених, знову ж таки тих, яких
просто переповнює негатив настільки, що добра вони просто не помічають. А якщо подивитися правді у вічі,
то яким би розвинутим насправді не
було місто, завжди будуть ті, кому
не вистачатиме шкіл і садочків, кому
парків буде забагато, а дерев у лісі замало. Ті, що будуть хотіти, щоб той,
хто на горі, вирішив одразу, одним
махом всі проблеми, а вони – лише
споглядатимуть за цим. Звісно залишається лише подякувати всім цим
людям за те, що критика імпульсує
паралельно з розвитком міста, яке
стрімко набирає обертів.

Об’єднана громада та
партнерство

• Пройдено всі етапи об’єднання
громад міста Бучі, селища Ворзель,
сіл: Мироцьке, Блиставиця, Гаврилівка, Луб’янка, Синяк.
• На Варшавській трасі встановлено
прапор-велетень, що є символом Бучанської об’єднаної територіальної громади.

Благоустрій міста
та комунальні послуги

• Відкрився сучасний Центр надання
адміністративних послуг, де надається майже сто різноманітних послуг населенню. За період з травня по грудень
тисячі бучанців уже отримали професійну допомогу в оформленні документів, консультації з питань комунального господарства та сплати комунальних
платежів тощо.
• На Склозаводській з’явилась сучасна амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Після капітального
ремонту почав працювати фтизіатричний кабінет.
• В місті впроваджуються екологічні стандарти життя: біля міської ради
влаштована безкоштовна зарядна станція для електромобілів
• Встановлено світлодіодні ліхтарі,
що дозволять зекономити мільйони
гривень.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Шлях, що
пройдений
разом

• У Бучанському парку з’явилась ще
одна чудова зона для відпочинку – облаштована набережна.
• На Бучанському кладовищі відкрито Алею Героїв.
• Регулярною є допомога соціально
незахищеним верствам населення, а також учасникам АТО та їхнім сім’ям
• На території ЗОШ № 2 з’явився сучасний стадіон зі штучним покриттям
та два тенісних корти
• Продовжується будівництво гімназії, а також добудова ЗОШ № 3

Яким буде 2017-й?
Анатолій Федорук, міський голова:
- Місто вступає в новий рік з бюджетом, який можна назвати бюджетом
розвитку. Це буде рік розвитку освіти і спорту. Спільними зусиллями міста,
області, Мінрегіонбуду буде вестися добудова двох дитячих садочків, гімназії
та добудова приміщення на 16 класів поряд із школою №3.
У планах - відкриття сучасного спортивного комплексу, в якому будуть тре• З’явились еко-станції для прибиран- нуватися і досягати чемпіонських звань не лише мешканці міста, а й Київщини.
ня за тваринами

Культура і спорт

• Фестивалі. Особливо запам’ятався міжнародний музичний фестиваль
«О’Fest», що проводиться в місті вже
вчетверте. Вдруге відбувся фестиваль
«Книжкова Буча», що зібрав представників різних видавництв України.

Бучанець Кирило Черпіта пройшов до фіналу популярного
шоу «Голос. Діти».

• До числа міст-побратимів: Ковель,
Тячів (Україна), Паланга (Республіка Литва), Тушин (Республіка Польща) додалося іще одне польське місто
– Пщина.

• Міжнародні спортивні заходи: Чемпіонат України з шахів, міжнародні змагання з велоспорту «Тур України» та
міжнародний тенісний турнір «Кубок
Девіса», футбольні матчі в рамках європейських турнірів.
• Перший в Україні Чемпіонат з футболу серед об’єднаних громад
• Перший фестиваль здорового способу життя «Bucha Sport Fest»

Відома бучанка – спортсменка
та ведуча Уляна Пчолкіна завоювала срібло на Чемпіонаті світу з карате.
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Що доброго приніс
2016 рік кожному з нас?

Підсумки року

Чим нас засмутив рік, що минає?

• На жаль, прожити цей рік без
втрат, так і не вдалося. Війна забрала
життя Сергія Жембровського, Василя Фіцкалинця, Віктора Хайретдінова, Олександра Стецка та Андрія
Блонського. Їхні світлі імена назавжди вписані в героїчну історію міста.
• Історія про 890 га, яку роздмухує прокуратура. Але громада єдина.
Вона першою в Україні провела громадську переатестацію міського голови і підтримала його у добрих справах
і починаннях.

Рік був насиченим і багатим
на події, як добрі, так і трагічні. Та можливо всі ці випробування дані нам для того, щоб в наступному році ми були ще сильнішими і впевненішими в своїх
силах. Це був рік, що незважаючи
на всі проблеми не зламав, а укріпив громаду і дав поштовх до подальшого розвитку, до зростання сили та збільшення обертів.
Адже народження чогось нового
не може відбутися без болю.

№51-52 від 30 грудня 2016 року
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ГІСТЬМИЛОСЕРДЯ
ЕРА
РЕДАКЦІЇ

НЕСКОРЕНІ

Свято у дітей прифронтової
зони відбулось завдяки
бучанцям

Сила героя АТО

В попередніх номерах газети ми писали про бучанських волонтерів Жанну Каменєву та Марію Микитюк, що із самого початку війни активно допомагають фронту. Саме вони займались збором необхідних речей для вихованців будинку-інтернату, що знаходиться за 10 км від лінії розмежування. І саме завдяки бучанцям, що відгукнулись на прохання волонтерів
допомогти, у дітлахів напередодні Дня Святого Миколая сталося справжнє диво.
В селище Гірське, що на Луганщині відправилась Жанна
Камєнєва разом з головою ГО «Бучанська варта» Богданом Яворським. Вони подолали понад 1000 км, щоб привітати зі святом дітей із синдромом ДЦП, позбавлених батьківської любові і піклування. Для того, щоб завести всі
речі, які принесли до волонтерських пунктів, до автомобіля довелося навіть приєднати причеп.
«До нашого волонтерського пункту приносили солодощі і речі багато бучанців, киян та мешканців інших населених пунктів. Приєднались до збору ГО «Оболонські берегині», ГО «Бучанська варта», багато підприємств, серед
яких: кондитерська фабрика «Деліція», страхова компанія «Інго». Приємно, що цю ініціативу підтримали майже
всі школи Бучанської об’єднаної територіальної громади, і
діти прифронтової зони отримали листівки ручної роботи
від наших учнів. Цьому вони були неабияк раді», - розповідає Марія Микитюк.
«Ми горді, що саме завдяки небайдужим людям нам вдалося привезти для дітей всі речі, яких вони потребували, та навіть більше. Дуже багато людей справді здійснило диво, хтось
приносив менше, хтось більше, але допомогли всі спільними
зусиллями», - дякує всім, хто допоміг, Жанна Камєнєва.
Тепер у дітей є справжня новорічна красуня – висока
штучна ялинка, ще одна шведська стінка та багато речей
необхідних для їхнього розвитку.
«Ви б бачили, як вони раділи подарункам. Ми з Богданом Яворським були у ролі помічників Святого Миколая.
Дітлахи розповідали нам віршики, співали пісень, і чекали від нас подарунків. Один з хлопчиків помітив серед інших речей іграшкову рацію і сказав: «Я все життя мріяв
про неї». Тож я підійшла до виховательки і попросила, щоб
цей подарунок отримав саме він. Ми з Богданом їм пояснювали: «Це ми привезли від Святого Миколая, а ви загадуйте бажання і рано-вранці зазирніть під подушку, там
ви знайдете те, про що мріяли», - згадує Жанна Камєнєва.
Важко передати словами, наскільки сильно керівництво будинку-інтернату вдячне бучанцям за допомогу. Адже всі вихованці спеціалізованої школи мають певні вади розвитку і
не потрібні навіть своїм рідним батькам. Багато дітей майже не вміє говорити, але натомість, більшість з них – створює
своїми руками гарні речі. Дівчата – займаються в швейній
майстерні, хлопці – роблять чудові вироби з дерева. Куди потрапить така дитина після повноліття залежить від її розвитку: більш здібні йдуть навчатись в професійно-технічні училища, інших віддають в будинки для престарілих, де за ними
доглядають до кінця життя. Як правило, люди з вадами розвитку живуть не довго, всього лише до 30-35 років. Тож всі ці
подарунки – для них дійсно свято. Для них важливий кожний
прояв турботи, адже радісних моментів вони мають в житті не так багато, особливо враховуючи, що цей дитячий будинок знаходиться за 10 км від зони активних військових дій.
Галина КАМІНСЬКА

З НОВИМ 2017 РОКОМ
ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

Шановні бучанці!
Прийміть щирі вітання з нагоди
Новорічних свят! Нехай ці зимові
дні принесуть мир, спокій і злагоду, впевненість у майбутньому!
Зичу всім міцного здоров’я,
успіхів родинного щастя, достатку й благополуччя!
Бажаю новорічного настрою
й різдвяного затишку, любові. І
нехай у Вашому житті панують
гармонія та удача!
Людмила Войналович,
голова Бучанської міської організації Партії
«БПП «СОЛІДАРНІСТЬ»

24 грудня в столичному Палаці Спорту відбулись змагання серед ветеранів АТО, що мають травми або отримали інвалідність під час
перебування на передовій. Серед учасників
змагань був наш Герой, бучанець Володимир
Ковальський, що втратив на війні обидві ноги.
Володимир вкотре довів, що він справжній боєць і продемонстрував на змаганнях не лише
силу м’язів, але і неабияку силу волі. А ведучою заходу була бучанка, спортсменка і телеведуча Уляна Пчолкіна, що щиро вболівала за
всіх учасників. «Я сама маю інвалідність, тож
розумію, наскільки насправді тяжко виконувати всі ці вправи. Зовсім не будь-яка здорова
людина здатна здійснити такі силові навантаження. Всі хлопці, що тут зараз роблять неможливе, вони дійсно Герої», - прокоментувала Уляна. Автор ідеї Євген Коваль наголошує,

що власне завдяки таким змаганням із кросфіту поранені бійці починають вірити в свої сили
та досягати серйозних результатів.
Нагадаємо, що інтерв’ю з Володимиром
Ковальським можна прочитати в
попередньому номері «БН».
Галина КАМІНСЬКА

Буча і Ворзель - бійцям
на передовій
Все зібране жителями Бучі та Ворзеля було
доставлено до рідного 25-го ОМПБ «Київська
Русь». Повний бус був завантажений ліками,
продуктами, крупами, олією, домашньою консервацією, засобами особистої гігієни, дитя-

чими малюнками, сокирами, ланцюгами для
бензопили, мастилом, шкарпетками, шапками,
рукавицями. Це все було зібрано патріотами з
шкіл, дитячих садочків та простими людьми.
Також передали прапор Бучі, який майорітиме на передовій позиції Світлодарської дуги.
Велика подяка від бійців всім, хто долучився
до цієї акції.

Перше в Україні
відділення реабілітації
військових з
ампутованими кінцівками
В Україні запрацював центр, де воїни матимуть можливість отримати якісну реабілітацію.
Про це заявив перший заступник міністра
оборони генерал-полковник Іван Руснак на відкритті відділення реабілітації пацієнтів з ампутованими кінцівками, яке розташувалося на
базі Військово-медичного центру у місті Ірпінь.
«Ідея створення такого центру виникла у спеціалістів, медиків за ініціативи депутата Оксани Харчинської. Вирішили створити Центр, де
можна повертати бійців до нормального життя», - сказав Руснак.
Він зазначив, що система реабілітації створена
у всіх військових медичних закладах, де працюють з людьми, які втратили кінцівки. Але відкриття нового базового центру, як для військових ЗСУ, так і для інших силових структур, дозволить впроваджувати новітні технології.
Крім того, за словами генерал-полковника, новинкою стане те, що бійці, які втратили кінцівки, зможуть працювати тут інструкторами, своїм прикладом доводячи, що життя на цьому не
Сьогодні понад 200 дітей
пільгових категорій з усіх
населених пунктів об’єднаної
Бучанської громади отримали
солодкі подарунки та запрошення на ковзанку та каруселі
у казкове містечко. Свято
стукає до осель і діти знову
відчувають турботу і любов.

закінчується.
Перший заступник міністра додав, що на ремонт та обладнання цього відділення були залучені кошти волонтерів, народних депутатів
та Міністерства оборони, і тепер переходить на
фінансове забезпечення МОУ.
Головний лікар Центру Андрій Кіх розповів,
що наразі відділення готове прийняти 10 пацієнтів, але у разі потреби подібні заклади будуть
відкриватися і в інших регіонах.
«Курс реабілітації буде залежати від індивідуальних особливостей пацієнта. Вже на наступному тижні будемо приймати пацієнтів... Наша
мета - максимально допомогти герою, який
втратив своє здоров’я на полі бою», - сказав Кіх.
Головний лікар очікує, що перші пацієнти
прибудуть вже в понеділок.
Джерело: Укрінформ

Зігріті теплом і увагою

З

нагоди 25-річчя парафії
та освячення художнього
оздоблення храму Преображення
Господнє Ворзель (Кичеєво) відвідав
сам Патріарх Київський і всієї РусиУкраїни Філарет, голова УПЦ КП.

З

нову завітало до нас новорічне
свято. Чи не в кожній оселі
обов’язково стоятиме
справжній атрибут свята – ялинка.
А, як відомо, цей захід починається
з символічного процесу оздоблення
зеленої красуні різноманітними
іграшками, таємничими свічками,
різними пластмасовими фігурками,
декоративними бантами,
електричними гірляндами і ще
безліччю нескінченної фантастичної
мішури і дощиків.

Саме тому художники так поспішали із завершенням художнього оздоблення храму. Художники Мирон та
Андрій Хромуляк, Вадим Рябуха, Михайло Будз, Віталій Марців, Андрій
Родич протягом багатьох місяців трудилися і врешті створили справжній шедевр духовного живопису. Що
притвор, що нова, що святилище хра-

яння. І хоч головними чеснотами людини є правдивість, служіння людям
і смирення, все ж жодна істота, що
живе на Землі, не може похвалитися
тим, що безгрішна. Тому покаяння це єдиний шлях до святості. А церква
- це місце, де Богу угодно відпустити людині гріхи. Каятися, тобто сповідатися, не заборонено ніколи. Бог,
знаючи немічність людської природи, скільки б людина не зверталася до
Бога, відпускає гріхи. Також владика
зазначив, що люди, які припускаються причастя без сповіді, віддаляються
від святості, а навпаки причащаються
на осудження. Святійший Філарет за-

му виграють фресками, які зображують житіє святих, а з купола до прихожан звертається, осягаючи глибоким
поглядом, Ісус Христос.
Владику Філарета зустрічав протоієрей храму Микола Волосянський. Уже
після завершення візиту великого гостя
на запитання, яке враження на нього
справила оздоба церкви, отець Микола
поділився: «Його вразила робота майстрів. Чесно кажучи, він навіть не очікував побачити таке рукотворне багатство у невеличкій парафії».

Служба на процвітання
і во спасіння

Прихожани теж готувалися до візиту шанованого гостя. Того ранку вони
заповнили вщент внутрішнє приміщення, де мала відбутися Божественна літургія. Серед людей, які відвідують кичеєвську церкву, є багато як
ворзелян, так і вірян з інших сусідніх населених пунктів. Окремі з них
доклали немало зусиль і надають постійну допомогу парафії, щоб церква
була не лише духовним осередком, а й
виділялася своєю красою.
Владика Філарет відслужив молебен, освятив храм, а потім звернувся
із промовою до прихожан. Він загострив увагу присутніх на ролі церкви
у покаянні людини. Всі люди грішні і
наближаються до святості через пока-

кликав всіх присутніх чинити по совісті і честі – це і є перемогою добра
над злом. На завершення святкового Богослужіння всі присутні у церкві
об’єдналися у виконання церковного
гімну України «Молитва за Україну».

Нагороди від Філарета – це
знак пошани на все життя

На завершення урочистостей Філарет відзначив орденами людей, які долучилися до праведної справи становлення храму. Першим, хто отримав церковну нагороду, був настоятель храму Микола Волосянський, відзначений орденом святого Володимира Великого ІІІ ступеня, а також було
вручено ще 27 орденів, а саме Христа Спасителя, Архістратига Михаїла,
князя Володимира, Миколи Чудотворця, Юрія Переможця, Святої Великомучениці Варвари і 6 Благословенних Патріарших грамот жертводавцям
і найбільш активним парафіянам. Отримали патріарші нагороди і художники, завдяки яким постали розписи
на стінах храму. А також медаллю «За
жертовність і любов до України» були
відзначені ворзеляни - учасники АТО.
А після служби на храмовому дворищі прихожан церкви частували кулішем та різними смаколиками.
Алла БАГІРОВА

Відтак новорічна ялинка в хаті стає
не лише символом свята, а й справжнім витвором мистецтва. Це матеріальне втілення неймовірної віри в добро, в краще майбуття. Воно збирає
разом сім’ї і друзів, гуртує їх і здружує, а за багатим новорічним столом
ще й зігріває сердечним теплом і щирою та лагідною посмішкою. Навіть
якщо в хаті стоїть неприкрашене вічнозелене деревце, то це вже неабияка
радість, а коли його казково оздобили прекрасними новорічними іграшками та ще й тими, що виготовляють-

ся на Луб’янській фабриці ялинкових
прекрас – їй немає ціни.
То що ж це за підприємство, яке своїми неймовірно гарними виробами дарує дітям і дорослим феєричну казку
та чудову святкову радість? Виявляється, у звичайному одноповерховому приміщенні розташувалось одне з
найкращих не тільки на Україні, а й в
цілому світі невеличке підприємство
по виготовленню ялинкових прикрас
– «Гардіан плюс». Про це свідчить географія поставок луб’янської продукції
за рубіж. Її охоче закуповують США
і Німеччина, Італія і Франція, Чехія
і Австрія та інші. А багаті, як відомо,
гроші на вітер не викидають.
Виготовлення такої нехитрої новорічної іграшки ніби справа й проста.
Та це тільки на перший погляд. Насправді вона непроста і до того ж ко-
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пітка. Адже тут цю казку творять, зберігаючи традиції, що були започатковані ще 160 років тому. Відтак всі роботи виконуються вручну.
Спочатку майстер-склодув розігріває скляну трубку до напіврідкого
стану і видуває з неї кулю з довгим
«хвостиком». Потім її сріблять – теж
вручну, після чого занурюють у ємність з спеціальним розчином і «окоміром» визначають якість покриття. До речі, якщо це робити за допомогою штучного інтелекту, то посріблення лущиться. Далі йде фарбування і сушка в спеціальних камерах.
А вже казковість кульці придає художник, який і перетворює її на
справжній витвір мистецтва. Квіткові візерунки, вишукані орнаменти,новорічні, казкові і побутові сюжети роблять їх фантастичними. Одне слово,
ручна робота вона і є ручною, зате надзвичайно цінною. Скажімо, луб’янські
іграшки неодноразово нагороджувались призами на всесвітніх традиційних виставках у Франкфурті-на-Майні. Як правило, тут черпають нові ідеї

і для подальшої своєї роботи.
У луб’янських виробничників і власних ідей вистачає. Кожного року тут
розробляються нові ексклюзивні ескізи іграшок. У каталозі підприємства
зафіксовано більше 2 тис. ялинкових
прикрас, неповторних у своєму художньому розпису. Тож будь-який замовник чи відвідувач-турист може замовити іграшку із каталога.
Між іншим, це підприємство за рік
відвідують сотні екскурсійних груп.
Їх зачаровує виробництво казкових
ялинкових іграшок. Якщо ви у майбутньому бажатимете порадувати
своїх доньок і синів ексклюзивними
ялинковими прекрасами, завітайте на
«Гардіан плюс». Тут їх продають за ціною собівартості.
На знімках: у цехах «Гардіан плюс».
Іван ЖУК

Шановні колеги!
Щиро вітаємо Вас з
Новим роком та
Різдвом Христовим !

Нехай Ваші серця будуть
зігріті любов’ю і теплом, домівки
повняться добром, радістю та
Божим благословінням, а очі
світяться щастям.
Нехай з останніми хвилинами Старого року Вас
покинуть турботи та негаразди, а Новий - 2017 рік буде щедрим
на цікаві плани, нові досягнення та професійні перемоги.
Бажаємо щоб Різдвяна зоря запалила у Ваших серцях вогонь
віри та любові, надії та оптимізму, наснаги та невичерпної енергії!
З повагою Синяківська сільська рада

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Владика Філарет
відвідав Ворзель

Найкращі ялинкові
прикраси
виготовляють
у Луб’янці
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ДУХОВНІСТЬ

Н

астоятель храму Успіння
Пресвятої Богородиці, що
знаходиться у приміщенні
навчального закладу ЗОШ №5 (школиінтернату), протоієрей отець Микола
Кригін разом із прихожанами вже
давно мріяв про окреме приміщення –
нову церкву. Врешті-решт їхні молитви
почув Господь Бог…

Для зведення нового храму міська
влада виділила землю, на якій протягом двох місяців збудували каплицю
імені Святої праведної Анни. На минулому тижні, 22 грудня, в День святої праведної Анни відбулося освячення джерела духовності.
Невеличка за розміром каплиця, до
якої йтимуть помолитися, поставити
свічку, вмістить під куполом 30 вірян.
У каплиці звершуватимуться молебні,
панахиди та богослужіння. Двері її будуть завжди відчинені для звернення
до Господа, спілкування парафіян.
Розмова з отцем Миколою, який
служить Богу понад п’ятнадцять років і робить добрі справи для людей.
- Поясніть, чому каплиця названа
саме в честь Святої праведної Анни?
Свята праведна Анна – матір пресвятої Богородиці, до якої у своїх молитвах звертаються сім’ї, які хочуть
мати дітей. У моєму житті так склалося, що протягом років служіння у
храмі при школі-інтернаті, приїжджало багато сімей, які молили Пресвяту
Богородицю, щоб вона дарувала їхнім
сім’ям діточок.
Меценат, завдячуючи якому збудована ця каплиця, запропонував назвати її у пам’ять про свою покійну
дружину, яка померла навесні цього
року. Ця жінка була гарною людиною,
за життя приїжджала до школи-інтернату, брала активну участь в Революції Гідності.
- Чому саме в цій частині міста, поруч з трасою, зводитиметься новий
храм?
Де виділила міська рада землю, тут і
будуємо. У минулому році отримали
земельну ділянку 20 соток.
Потрібно було підготувати усі документи для будівництва, виготовити містобудівну документацію, проекти. Це

НАШЕ НАСЛІДДЯ

М

инулого тижня у приміщення
Бучанської міської ради
відбувся «круглий стіл»,
присвячений відродженню,
збереженню та розвитку культурноісторичної спадщини міста Буча.

Учасниками дискусії були представники підрозділів міської влади, історики, місцеві краєзнавці, представники ЗМІ, небайдужі містяни. Про перспективи і бачення цієї корисної справи більш детально розповів адміністратор спільноти «Буча від початку
дотепер. Країнознавство» і координатор ініціативної групи Василь Гарник.
Василь Петрович наголосив, що серед обговорюваних пунктів, а їх було
ні багато ні мало аж одинадцять, на
перше місце вже вкотре виноситься
питання про створення музею. Причому типове уявлення про музей дещо
розширюється. Цього разу глобальне
бачення міського музею диверсифікується на певні логічні напрямки.
Найперше, це пропозиція створити так званий «живий музей» на базі
історичного будинку Домбровського по вулиці Михайловського навпроти ЗОШ №1. «Живий» – тому що мова
йде передусім не стільки про створення експозиції, скільки про осередок
краєзнавчої просвіти для бучанців. А
для цього необхідно внести офіційні запити щодо надання будинку статусу історичної пам’ятки із наступним
внесенням до реєстру пам’яток. Це ж
стосується також будівлі Бучанського
вокзалу, дачі Штамма, будинку Патона
тощо. Стосовно будинку Патона пропонується на його базі створити культурний центр з експозицією, присвяченою родині академіків Патонів.
Для інформаційного ознайомлення з
містом вноситься пропозиція про ство-

Свята Анна допоможе...

зайняло час. За два місяці збудували
каплицю, на яку неможливо не звернути увагу, проїжджаючи повз Бучу.
Каплиця надасть можливість нашій
парафії розширитися. У ній звершуватимуться молебні, панахиди, ті богослужіння, які не можна відправити у
приміщенні школи. Наприклад, той же
похорон. Це приміщення дасть можливість здійснити достойно обряд проведення у потойбічний світ. У будні дні
люди зможуть зайти помолитися.
- Як вдається у нелегкий час для
всієї країни будувати церкву?
Коли отримали документи на будівництво, мене почали запитувати: як
буду будувати? Як завжди – надія на
Бога, ніколи не треба сумніватися.
Якщо ця справа потрібна, вона відбудеться.
Дякуючи меценату, який має свій
бізнес протягом багатьох років, а сам
чесна і порядна людина, вірує у Бога,
та пожертвувань нашої дружної парафії, ми змогли збудувати каплицю. До
речі, всі роботи роблять наші парафіяни. Зараз будівництво завершується,
проте ще дуже багато планів.
- Поділіться з читачами «БН», що
плануєте ще реалізувати у місті?
Згодом у намірах збудувати велику
церкву Різдва Христового. Уже є гарний проект, на якому приблизно відтворено комплекс із майбутнім храмом. Також є мрія збудувати му-

зей-школу. Можливо, на цій території вона і буде. У 2009 році був розроблений проект духовно-мистецького центру на території інтернату. На
жаль, тоді земельне питання не вирішилося, хоча і були кошти на будівництво комплексу.
- Каплиця збудована із дерева. Великий храм також заплановано дерев’яний?
Традиція будування дерев’яних
церков в Україні – дуже давня. Це
один із найдоступніших матеріалів
для будівництва у Центрі і на Заході
України. Архітектура каплиці Святої
праведної Анни притаманна для церков Київщини.
Великий храм спочатку планувалося робити цегляний. Втім, після збудованої каплиці, яка до вподоби прихожанам, почали говорити, гарно
буде, якщо і великий храм збудувати з дерева.
- Що буде з храмом Успіння Пресвятої Богородиці?
Та церква будувалася як дитячий
храм, є бажання щоб вона і надалі
залишалася такою. У храмі Успіння
Пресвятої Богородиці працює недільна школа. Протягом десяти років проводяться різні заняття для вірян від
2,5 років до похилого віку. Так буде і
надалі. Окрім церковних піснеспівів,
музики, вокалу, є заняття для молоді з ейдетики, логіки, філософії, бо-

гослов’я, дизайну, декоративно-прикладного мистецтва. У планах зробити гурток з різьблення, вишивки, продовжити читати лекції.
- Тепер при кожній церкві є недільна школа…
Треба іти крок у крок із сучасністю.
Цього року ми отримали дозвіл від
Міністерства освіти відкривати навчальні шкільні заклади і духовні дипломи визнаються Міністерством
освіти на державному рівні. Так я працюю з 2007 року в компанії «Циско»,
викладаю комп’ютерні технології і є
керівником комп’ютерної академії.
Треба брати не об’ємом знань, а прививати любов до навчання. Якщо дитину привити це, то вона буде вбирати все, що їй потрібно, протягом усього життя.
- Знаємо, що Ви, отче, також активно допомагаєте нашим бійцям на
фронті.
Так, наша парафія продовжує допомагати бійцям АТО і зараз. Дехто
з прихожан служив на фронті, їм допомагали, діти-сироти, які служили і служать – допомагаю здебільшого адресно. Раніше щотижня відправляли авто на фронт з найнеобхіднішими речами. Зараз користуємося більше послугами пошти.
Спілкувалася Вікторія ШАТИЛО

Круглий стіл: краєзнавство

рення
інформаційно-експозиційних
стендів про історичні об’єкти міста. Необхідно розробити та запровадити макети табличок зі старими назвами вулиць історичного центру міста. На часі
створення туристичної мапи Бучі та аудіо-гіду по культурним об’єктам. Серед пропозицій – створення інсталяцій
зниклих культурних об’єктів (будинок
Булгакових, будинок Мурашко тощо).

Василь Гарник зазначає як позитив, що міська
влада виявляє інтерес до
розвитку музейної справи в Бучі. Звичайно, існують пріоритетні об’єкти
соціально-економічного
розвитку міста, які чекають нагального вирішення. Проте варто не забувати про культурний розвиток та збереження надбань. А для цього повинні
створюватися не менш важливі культурні об’єкти.
Створена паном Василем інтернет-спільнота «Буча від початку дотепер. Країнознавство», яка охоплює майже тисячу учасників, є індикатором високого інтересу бучанців до нашого

Е

на справа. Це створення продукту, яким люди будуть користуватися завжди. Для всіх мешканців
місто набуватиме рис особливого родинного осередку тепла, а не
просто спально-розважальної території.
Крім створення міського музею, можна передбачити такі
форми ознайомлення з культурою міста та регіону, як поширення сувенірної продукції (календарів, поштових листівок
тощо), використання бізнесом
зображень міських цікавинок
на своїй продукції, відкриття сувенірних кіосків у супермаркетах, створення виставкової галереї (живопис, ужиткове
мистецтво, вишивка тощо), організація постійних і тимчасових експозицій, фестивалів майстрів.
Всі ці речі зроблять місто привабливим для туристів і викликатимуть почуття гордості у наших краян.
Учасники «круглого столу» зійшлися
на думці про необхідність створення
тимчасової комісії із залученням представників влади, громади, експертів
музейної та краєзнавчої справи, журналістів. Питання відродження, збереження і розвитку культурно-історичної спадщини міста Буча, а також фінансування цієї справи потребує розгляду з боку міських депутатів, відповідних профільних комісій. Також є цікавою пропозиція від Сергія Куліди,
головного редактора газети «Бучанські
новини» про створення фонду збереження культурної спадщини.

нтузіаст краєзнавства Василь
Гарник з жалем коментує, що
доводиться стикатися з фактами,
коли люди похилого віку знищують
старі фотографії, бо не бачать в них
користі для прийдешніх поколінь. Крім
світлин, «старі скрині» часто ховають
у собі предмети матеріальної культури,
іграшки минулої доби, живописні твори,
рукописи, історичні листи і автографи.
Відкриття у Бучі міського музею дасть
надію зневіреним, що для цих пам’яток є
належне місце, де допитливі люди (молодь)
відкриють для себе цілий світ попередньої
епохи. Перша ластівка - це співпраця з
відділом культури і спорту міськради,
результатом якої стала 1-ша публічна
виставка інтернет-спільноти «Буча від
початку дотепер. Країнознавство».

спільного минулого. Ця справа виявилася дуже популярною, вона охоплює
бучанців, де б вони зараз не жили. І до
того ж, ця справа зовсім не витратна. Та
для розвитку музейної справи, у широкому сучасному сенсі цього слова, потребує фінансування і залучення фахівців. Збереження та поширення культурно-історичної спадщини – це стратегіч-

Микола ДЕМ’ЯНОВ

ГАЗЕТА ВИХІДНОГО ДНЯ

2017 - РІК ЧЕРВОНОГО ПІВНЯ
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наближенням Нового року, хочеться дізнатися,
що чекає нас у наступному році. Наш гороскоп
на 2017 рік – рік Червоного півня допоможе як
можна краще підготуватися до змін у житті.

Вогняний Півень «закукарікає» лише
28 січня і все ж підготуватися не завадить.

Щасливі числа

Щасливі числа в рік Півня, є 5, 7 і 8. Дні удачі для
народжених під знаком Півня будуть 4-го і 26-го
числа кожного місячного місяця по китайському
літочисленням. Найбільш щасливий місяць китайського місячного календаря буде другий, п’ятий та
одинадцятий.

Числа, яких слід уникати

Цифри, які в будь-якій формі принесуть вам
ускладнення або невдачу - 1, 3 і 9. Уникайте їх. Не
плануйте дальніх поїздок в східному напрямку.
Найгірші місяці в рік Півня - це 3-й, 8-й і 12-й місяці китайського місячного календаря.

Кольори, що принесуть удачу

У рік Півня потрібно носити золотистий, корич-
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невий і жовтий або комбінацію
з трьох кольорів для успіху і
процвітання. У вашому будинку повинні стояти свіжі
квіти, особливо гладіолуси
або целозія (петушинний
гребінь).
Уникати потрібно надлишку червоного кольору у всіх
його формах.

Які можливості для
кар’єри в рік Півня?

У рік Півня всім, хто народився під
цим знаком краще вибрати заняття, які їм принесуть задоволення. Півень - трудоголік, тому в
цьому році більше часу приділіть кар’єрі.
У рік Півня успіх чекає на тих, хто працює у сфері
ресторанного господарства, журналістики, написанні книг, подорожі з робочою метою, стоматології, військової служби, а також буде успішною поліцейська робота.
Рік Півня обіцяє всім знакам хороше здоров’я і
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полегшення хронічних захворювань. Тим не менш, бажано уважно
ставитися до тіла і не випробовувати себе на міцність.

Що чекати в рік Півня на
любовному фронті?

Час, енергію та зусилля, які ви
виділяли на розвиток кар’єри, в
цьому році віднімуть любовні переживання. Але для багатьох знаків зодіаку, цей рік допоможе створити міцні
відносини.
Любовна сумісність людей, народжених у рік

Півня.
Півні можуть бути видатними партнерами, до тих
пір, як вони хочуть. Коли вони відчувають, що їх
партнер - відданий, здатні перевернути світ, щоб
зробити його щасливим. Якщо, проте, не отримують таке ставлення від нього, то стають некерованими в любові.
Найкращі любовні комбінації Півня зі Змією і Биком. Найгірші з Пацюком, Кроликом, Конем і Свинею.

НОВИЙ РІК 2017: ЯК ЙОГО ЗУСТРІНУТЬ БУЧАНЦІ

раженнями від року що йде
поділились бучанці, а також
розповіли про свої плани на рік
майбутній, а головне – розповіли як і де
його святкуватимуть.

Наталія Харченко, PR-менеджер:
Цей рік приніс мені зустріч з моїм коханим, я думаю, це найкраще, що трапилось зі мною. Спершу рік був нелегким, адже я мала досить тяжку і нецікаву для мене роботу, але згодом –
мені запропонували чудову посаду в
перспективній компанії. У 2017 році я
хочу вийти заміж, а всім іншим бажаю
здоров’я. Новий рік святкуватиму у
родинному колі мого коханого, на столі буде багато страв, а до столу обов’язково покладу екзотичних фруктів, горішків та зерна, щоб задовольнити господаря 2017 року – Вогняного Півня.
Олена Бойко, тимчасово не працює:
Добре, що незважаючи на високі ціни і обмеженість робочих місць
– я вижила (сміється). Погано те, що
я так і не змогла знайти собі роботу,
яка б мене повністю влаштовувала.
Хочу, щоб в наступному році кому-

налка не збільшувалась, а ось зарплата у всіх стала більшою. Сподіваюсь,
що вийде поїхати до моря на відпочинок. Новий рік зустрічатиму у веселій компанії з хлопцем та друзями,
скучно не має бути. На столі обов’язково буде олів’є, картопля, гарний алкоголь, а все інше – не так важливо.
Чорної ікри не буде, звісно, наявність
червоної на столі теж під питанням.
Олександр Кононученко,
автостопер:

Найкраще в 2016 р. – це моя подорож до країн Сходу автостопом, найгірше – те, що війна так і не закінчилась. В наступному році очікую ще
більше подорожей. А зустрічатиму
Новий рік не вдома, тому уявлення не
маю, які страви будуть на столі.
Тетяна Кавуненко, журналіст:
Найкращим в цьому році було те,
що я народила чудову донечку, це без
сумніву найкращий рік в моєму житті. Звісно є і проблеми, останнім ча-

сом не дають спокою хвороби. Тому в
новому році хочу мати міцне здоров’я
та радіти життю разом зі своєю родиною. Ми будемо зустрічати Новий Рік
вдома, навряд чи кудись підемо, адже
наша крихітка ще зовсім маленька. А
на столі будуть найкращі страви власного приготування.
Підготувала Галина КАМІНСЬКА

Новорічні дарунки: традиція чи примха?

К

оли наближається Новий рік,
мабуть, нема жодної людини,
яка б не чекала на приємний
сюрприз від Діда Мороза. І хоч
як змінюється наше життя, все за
звичкою, прокидаючись рано 1 січня,
особливо діти та й дорослі крадькома
зазирають під ялинку: «Чи не приніс
чого приємного Морозенко?»

Новорічні подарунки:
традиція з давньою
історією

Вважається, що ще в Давньому Римі
на свято зимового сонцестояння рабам дозволялося сидіти за одним столом з багатіями. За легендами, пани
навіть обмінювалися одягом з бідняками і прислужували їм. У Стародавньому Римi вже в ті роки була широко
поширена традиція обміну подарунками. Багаті дарували один одному
коштовності і підносили дари бідним.
З приходом християнства традиція
обміну презентами пов’язали з різдвяними святами. Адже за біблійною
історією, в ніч народження Ісуса Христа волхви принесли до його дому

році, коли королева Вікторія з чоловіком встановили в палаці різдвяну
зелену красуню, прикрашену цукерками і сувенірами для дітей. Так як
багато подарункiв не змогли б утриматися на гілках дерева, їх загортали
в яскраві обгортки і клали під ялину.

Різні країни – різні
подарунки

свої дари.

Де Морозенко ховає
подарунки?

В різних країнах місця для подарунків Дід Мороз вибирає різні. В Ірландії новорічні презенти діти знаходять
в шкарпетках, в Мексиці - в черевиках, у Франції подарунки ховають в
димоході, а в Іспанії залишають на
підвіконні. У слов’янських країнах
прийнято класти новорічні подарунки під вбрану ялинку. Це дерево споконвіку сівомволізіровало життя і
нев’янучу силу природи. Сучасна традиція вішати на ялинку подарунки та
солодощі народилася в Англії в 1841

Після новорічної ялинки в дитячому
У Данії розпакування подарунків - саду батько говорить синові:
справжній ритуал. Сувенiри загорта- - Синку, ти вже великий, повинен
ють в кілька шарів упаковки, причому розуміти, що ніякого Діда Мороза
на кожній з обгорток написано різне немає. Це був я.
ім’я. Тому заздалегідь неможливо діз- - Так, я знаю. Адже лелека - це теж ти.
натися, кому призначається презент.
Новорічний подарунок може бути як земплярі. Інь і янь пронизують кульдорогим, так і символічним. Головне туру китайців наскрізь, символізуючи
- увага, душевне тепло і щирість того, мир і спокій всередині сім’ї. Тому діти
отримують неодмінно два мішечки з
хто його підносить.
У Бельгії подарунки «для галочки» цукерками, що не може їх не радуванавіть не розглядаються і супрово- ти. Японці здивують найнеочікуваджується довгою пояснювальній нішими дрібницями. Для Німеччини
промовою. , чому саме ця річ повин- Різдво - це ще один привід порадувана бути у адресата в новому році. У ти дітей новою книгою. Сама читаюча
Греції діти в Новий Рік отримують нація в світі навіть у такі свята підсмачні фрукти і солодощі в плетених тримує цей статус.
кошиках. Найцікавіша традиція існує
Підготувала Алла БАГІРОВА
в Китаї – дарунок в подвійному ек-
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6:00 Свiт православ`я.
6:30,8:05,11:45,22:50,23:20,
0:15 Погода.
6:35 Ера будiвництва.
6:50 Пiдсумки року.
7:20 Спорт. Пiдсумки року.
7:35,23:00 Золотий гусак.
8:10 АгроЕра. Пiдсумки.
8:30 Свiт on-line.
8:45,0:20 Телемагазин.
9:00 М/с «Попелюшка».
10:20 М/с «Гон».
10:55 Хто в домi хазяїн?
11:15 Як це?
11:50 Х/ф «Елеонора - таємнича
месниця».
14:00 Путiвник прочанина.
14:15,21:50 Т/с «Епоха честi».
18:40 «Сни Роксолани». Концерт
Ольги Чубарєвої.
21:00,5:35 Новини.
21:30 Зiрки на Першому.
23:25 Шлягер року.
1:20 Чоловiчий клуб. Спорт.
2:40 Чоловiчий клуб.
3:05 Т/с «Роксолана».
5:05 Д/ф «Мерехтливi оздоби
ялинкової ночi».

Канал «1+1»

6:05,19:30,2:00 «ТСН».
7:00 Т/с «Поцiлуймося»
9:40,2:45 «Новорiчний карнавал
Свiтського життя».
12:10 «Спецiальний випуск.
Вечiрнiй квартал».
14:45 «Вечiрнiй квартал».
17:30 Комедiя «Сам вдома».
20:15 Комедiя «Сам вдома 2».
22:30 Х/ф «Шерлок»
0:10 Х/ф «Шерлок». Мовою
оригiналу

Iнтер

5:15,3:00 Мюзикл «Дуже
новорiчне кiно, або Нiч у музеї».
7:00 М/ф.
7:40,2:30 «Подробицi» - «Час».
8:10 «Готуємо разом».
9:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож».
10:00,20:30 Т/с «Анна-детектив»
11:35 Т/с «Усе, що нам
потрiбно», 1-4 с.
15:15,4:35 Т/с I все-таки я люблю...
18:00 «Новорiчний вогник. Повiр
в мрiю».
20:00 «Подробицi».
22:20 Т/с «Я прийду сама»
0:50 Т/с «Мiсто мрiї 2»

ICTV

6:15 Х/ф «Полiт золотої мушки»
8:10 Х/ф «Жага золота».
9:50 Х/ф «Чорнильне серце».
11:45 Х/ф «Зачарована Елла».
13:30 Х/ф «Сiм`янин».
15:50 Х/ф «Робiн Гуд - принц
злодiїв».
18:30 Х/ф «Джек - пiдкорювач
велетнiв»
20:35 Х/ф «Битва титанiв»
22:30 Х/ф «300 спартанцiв»
0:35 Т/с «Лас-Вегас»
1:25 Х/ф «Легiон»
2:55 Веселi iсторiї.

Новий канал

3:00 Зона ночi.
4:00 Служба розшуку дiтей.
7:00,8:20 Kids` Time.
7:05 М/с «Турбо».
8:25 М/ф «Мадагаскар».
10:10 М/ф «Мадагаскар 2».

Вівторок • 3 сiчня

11:50 М/ф «Мадагаскар 3».
13:30 Т/с «Одного разу в казцi».
17:10 Т/с «Хронiки Шаннари»
19:00 Ревiзор.
21:45 Пристрастi за ревiзором.
0:40 Варьяти.

СТБ

7:00,16:00 «Все буде добре!»
8:55 «МастерШеф 6. Фiнал.
Оголошення переможця».
11:50 «МастерШеф 6. Невiдома
версiя».
14:20 «Битва екстрасенсiв».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
18:20,23:30 Т/с «Коли ми вдома
19:55,22:35 Україна має талант! 6
0:45 «Танцюють всi! 9».
4:05 «Найкраще на ТБ».

Тонiс

6:10 Х/ф «Сказання про землю
Сибiрську».
7:55,13:50,15:00,19:15 «Погода».
9:50 «Цивiлiзацiя Incognita».
10:45 Завтра - сьогоднi.
11:55 «Соцiальний статус: ваша
пенсiя».
14:10 «Формула Пруста.
Михайло Сидоржевський».
15:05 Концерт Iгора Борко
«Мелодiї кохання».
15:50,19:25 Сироти дикої природи
16:25 «Вiдлуння».
16:55 Мюзикл «Країна
задзеркалля».
18:45 Вiкно в Європу Михайла
Поплавського.
19:50,5:00 Головна новорiчна
ялинка країни «Скринька
бажань».
21:00 Неприручена Пiвнiчна
Америка.
22:05 Х/ф «Суперпограбування в
Мiланi».
0:00 Т/с «Щоденники Червоного
Черевичка»
1:05 Т/с «Нiч чорних краваток»
2:10 Т/с «Життя на вершинi»
2:45 Т/с «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
3:50 «Кумири».
4:00 Валерiй Маренич: соло з
гiтарою i губною гармонiкою.

Канал «Україна»

6:30,15:00,19:00,1:20,3:20 Подiї.
7:00 Зоряний шлях.
8:10,2:00 Х/ф «Попелюшка».
9:50 Х/ф «Одного разу на Новий
рiк»
11:20 Х/ф «Кохання i трохи
перцю»
13:10,15:15,19:30 Т/с «I падає
снiг...»
20:50 Т/с «Забудь i пригадай»1-3с
23:30 Х/ф «Примарний патруль»
3:50 Т/с «Лист очiкування»

ТК «Київ»

8:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,5:00 «Мультляндiя».
14:15 «Euroshow» М.
Поплавського».
15:00,17:00,19:00,21:00,0:35,
2:25,3:35 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
15:10 Х/ф «Дари волхвiв».
17:10 Х/ф «Як вкрасти
«Поцiлунок».
19:20,0:55 Х/ф «День батька».
21:20,3:55 Т/с «КММ».
22:20,2:45 «Земнi катаклiзми».
23:15 «Нацiональна Лотерея».

УТ-1

6:00,7:00,8:00,22:50,23:20,
0:15 Погода.
6:05,8:05 АгроЕра.
6:10 Д/ф «Вiкно в Європу».
6:35 Тепло.ua.
7:05 Смакота.
7:35,23:00 Золотий гусак.
8:10 Свiт on-line.
8:35 Паспорт.ua.
8:45,0:20 Телемагазин.
9:00 М/с «Попелюшка».
10:20 М/с «Гон».
10:55 Хто в домi хазяїн?
11:15 Школа Мерi Поппiнс.
11:40 Х/ф «Милий друг».
13:50 Путiвник прочанина.
14:00 Фольк-music. З Новим
роком!
17:30 Х/ф «Вiкторiя та Альберт».
21:00,5:35 Новини.
21:30,5:10 Зiрки на Першому.
21:50 Т/с «Епоха честi».
23:25 Шлягер року.
1:20 Чоловiчий клуб. Спорт.
2:35 Чоловiчий клуб.
3:10 Т/с «Роксолана».

Канал «1+1»

6:05,19:30 «ТСН».
7:00 Т/с «Поцiлуймося»
8:45 «Чотири весiлля 2».
9:50 «Мiняю жiнку».
11:05 «Спецiальний випуск.
Вечiрнiй квартал».
14:10 «Вечiрнiй квартал».
17:00 Комедiя «Сам вдома 2».
20:15 Комедiя «Сам вдома 3».
22:15,1:55 Х/ф «Серце пiрата»

Iнтер

5:25,15:15,4:25 Т/с «I все-таки я
люблю...»
7:00 М/ф.
7:40,2:20 «Подробицi» - «Час».
8:10 «Готуємо разом».
9:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож».
10:00,20:30 Т/с «Анна-детектив»
13:25 Х/ф «Щасливий маршрут».
18:00 Концерт «Чекай на мене в
Новий рiк».
20:00 «Подробицi».
22:20 Т/с «Я прийду сама»
0:50 Т/с «Мiсто мрiї 2»
2:50 Х/ф «Дама з папугою».

ICTV

3:55 Х/ф «Полiт золотої мушки»
4:30 Веселi iсторiї.
5:30 Х/ф «Жага золота».
7:00,9:15 Х/ф «Чорнильне
серце».
8:45 Факти. Ранок.
9:40 Х/ф «Сiм`янин».
11:55,13:20 Х/ф «300 спартанцiв»
12:45,15:45 Факти. День.
14:35,16:20 Х/ф «Битва титанiв»
16:55 Т/с «Мiстер Хутен i ледi»
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
20:20 Громадянська оборона.
21:25 Х/ф «Мiстер Бiн в
Америцi».
23:05 Х/ф «Мiстер Бiн на
вiдпочинку».
0:45 Т/с «Лас-Вегас»
2:15 Х/ф «Капiтан Немо», 1 с.
3:25 Х/ф «Пригоди Пєтрова i
Васєчкiна», 1 с.

СТБ

6:45,16:00 «Все буде добре!»
8:45 «Зiркове життя».
10:10 Х/ф «Джентльмени удачi».
11:50 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика».
13:45 «Битва екстрасенсiв 15».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
18:20,22:55 Т/с «Коли ми вдома»
19:55,22:35 Україна має талант! 6
0:15 «Танцюють всi! 9».

Тонiс

6:00,22:45 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за днем».
7:00,18:00 «Алло, лiкарю!»
7:55,13:40,20:55,22:40 «Погода».
9:55 «Будьте здоровi!»
10:45,21:00 Сироти дикої природи
14:00 Оглядач.
19:00 Баскетбол. Лiга Чемпiонiв.
«Катай Баскет» (Фiнляндiя) «Хiмiк» (Україна).
21:40 Неприручена Пiвнiчна
Америка.
0:00 Т/с «Щоденники Червоного
Черевичка»
1:05 Т/с «Нiч чорних краваток»
1:40 Т/с «Життя на вершинi»
2:45 Т/с «Пiсля опiвночi»
3:45 Жовтий янгол. Вечiр пам`ятi
Олександра Вертинського циклу
«Видатнi кияни».

Канал «Україна»

6:30,15:00,19:00,2:50 Подiї.
7:00 Зоряний шлях.
9:30 Х/ф «Снiгуронька для
дорослого сина».
11:20 Т/с «Забудь i пригадай»1-3с
14:00,15:15 Т/с «Моє улюблене
чудовисько»
18:00 Т/с «Спiвачка i доля», 93 с
19:40 Говорить Україна.
20:50 Т/с «Забудь i пригадай»,
4-6 с
23:30 Х/ф «Бiблiотекар. У
пошуках списа долi».
1:20 Х/ф «Примарний патруль»
3:30 Т/с «Лист очiкування»

Новий канал

НАГОРОДА ЗНАЙШЛА ГЕРОЯ

книгу “Реактивність літератури”, якою він
був нагороджений на цьогорічному фестивалі «Книжкова», але в силу обставин не
зміг тоді одержати. Премію вручав письменник, головний редактор газети «Бучанські новини», ініціатор проведення книж-

ТК «Київ»

8:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,5:00 «Мультляндiя».
15:00,17:00,19:00,21:00,0:35,
2:25,3:35 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
15:10,22:20,2:45 «Земнi
катаклiзми».
16:00,21:20,3:55 Т/с «КММ».
17:10 Х/ф «День батька».
19:20,0:55 Х/ф «Волосся янгола».
23:15 «Нацiональна Лотерея».

ЛІТЕРАТУРА І ЖИТТЯ

У Київському університеті імені Бориса
Грінченка відбулася творча зустріч з відомим літературознавцем, професором кафедри української літератури і компаративістики цього закладу Ярославом Поліщуком
з нагоди вручення Всеукраїнської літературної премії імені Леоніда Череватенка за

Середа • 4 сiчня

6:05 М/с «Турбо».
7:25 Х/ф «Пережити Рiздво».
9:20 Ревiзор.
11:50 Пристрастi за ревiзором.
13:30 Т/с «Одного разу в казцi».
17:10 Т/с «Хронiки Шаннари»
19:00,1:00 Х/ф «Двоє: я i моя
тiнь».
20:55 Х/ф «Кучерява Сью».
22:50 Т/с «Гра престолiв»

3:00,2:55 Зона ночi.
6:00,7:20 Kids` Time.

кового форуму Сергій Куліда.
З вітальним словом виступив також
перший заступник голови Національної
Спілки письменників України Віктор
Мельник. Лауреат премії поділився
думками про задум книжки, про стан
сучасної літературної критики в України. Присутні на
зустрічі студенти
та викладачі задавали
питання
та брали участь у
дискусії, обговорюючи
насущні
питання
літературного процесу в
нашій країні. Вони
також відзначили,
що премії імені
Д.Череватенка,
запровадженої в
Бучі, задано дуже
високу планку та
побажали творчих успіхів нинішньому
й майбутнім лауреатам.
Інформація прес-служби
Київського університету
імені Бориса Грінченка

30 грудня 2016 року

Анекдот
Перше січня. Дзвінок подруги:
- Галка? Ну як провела новий
рік?
- А! Як завжди, в ліжку ...
- І багато було народу?

***

УТ-1

6:00,7:00,8:00,22:50,23:20,
0:15 Погода.
6:05,7:05,8:05 Ера бiзнесу.
6:10,8:10 АгроЕра.
6:15 На слуху.
6:35 Ера будiвництва.
7:10 Смакота.
7:35,23:00 Золотий гусак.
8:15 Свiт on-line.
8:35 Паспорт.ua.
8:45,0:20 Телемагазин.
9:00 М/с «Попелюшка».
10:20 М/с «Гон».
10:55 Хто в домi хазяїн?
11:15 Школа Мерi Поппiнс.
11:40 Х/ф «Антонiо Вiвальдi».
13:50 Путiвник прочанина.
14:00 «Майбутнє нацiї».
Церемонiя нагородження.
16:45 Х/ф «Святий Фiлiпп. Я
вибираю рай».
21:00,5:35 Новини.
21:30,5:10 Зiрки на Першому.
21:50 Т/с «Епоха честi».
22:40 Мегалот.
23:25 Українська пiсня. Новий рiк
1:20 Чоловiчий клуб. Спорт.
2:30 Чоловiчий клуб.
3:05 Т/с «Роксолана».

Канал «1+1»

6:15,19:30 «ТСН».
7:05 Т/с «Поцiлуймося»
8:50 «Чотири весiлля 2».
9:55 «Мiняю жiнку».
11:05 «Спецiальний випуск.
Вечiрнiй квартал».
14:40 «Вечiрнiй квартал».
17:30 Комедiя «Сам вдома 3».
20:15 Комедiя «Сам вдома 4».
22:00,0:50 Бойовик «Битва пiд
червоною скелею»
3:10 «Ескiмоска 2: Пригоди в
Арктицi».

Iнтер

5:25,15:15,4:30 Т/с «I все-таки я
люблю...»
7:00 М/ф.
7:40,2:30 «Подробицi» - «Час».
8:10 «Готуємо разом».
9:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож».
10:00,20:30 Т/с «Анна-детектив»
13:25 Х/ф «Як же бути серцю»
18:00 Концерт «Нiч великих
очiкувань».
20:00 «Подробицi».
22:20 Т/с «Я прийду сама»
0:50 Т/с «Мiсто мрiї 2»
3:00 Х/ф «Мiсто з ранку до
пiвночi».

ICTV

5:20 Служба розшуку дiтей.
5:25 Студiя Вашингтон.
5:30 Факти.
5:50,9:15 Т/с «Динотопiя. Новi
пригоди».
8:45 Факти. Ранок.
10:55 Х/ф «Зачарована Елла».
12:45,15:45 Факти. День.
13:10 Х/ф «Мiстер Бiн в Америцi»
14:50,16:20 Х/ф «Мiстер Бiн на
вiдпочинку».
16:55 Т/с «Мiстер Хутен i ледi»
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
20:20 Секретний фронт.
21:25 Х/ф «Ейс Вентура. Детектив
з розшуку тварин»
23:05 Х/ф «Ейс Вентура. Поклик
природи»

0:45 Т/с «Лас-Вегас»
2:15 Х/ф «Капiтан Немо», 2 с.
3:25 Х/ф «Пригоди Пєтрова i
Васєчкiна», 2 с.
4:30 Веселi iсторiї.

Новий канал

3:00 Зона ночi.
6:50,8:10 Kids` Time.
6:55 М/с «Турбо».
8:15 Ревiзор.
11:15 Пристрастi за ревiзором.
13:30 Т/с «Одного разу в казцi».
17:10 Т/с «Хронiки Шаннари»
19:00,1:45 Х/ф «Няньки».
20:50 Х/ф «Твої, мої i нашi».
22:35 Т/с «Гра престолiв»

СТБ

6:25,16:00 «Все буде добре!»
8:15 «Зiркове життя».
10:10 Х/ф «40 або Геометрiя
почуттiв».
13:50 «Битва екстрасенсiв 15».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
18:20,23:45 Т/с «Коли ми вдома»
19:55,22:35 Україна має талант! 6
1:00 «Танцюють всi! 9».

Тонiс

6:00,19:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за днем».
7:00,18:00 «Алло, лiкарю!»
7:55,10:05,13:40,21:10 «Погода».
9:50,4:30 «Цивiлiзацiя Incognita».
10:50,21:50 Неприручена
Пiвнiчна Америка.
14:00 Оглядач.
18:55 В гостях у Д. Гордона. Бела
Руденко, ч. 1.
21:15,4:45 Глобал-3000.
22:50,5:10 Д/ф «Новi технологiї
вiйни»
23:55 «Натхнення».
0:05 Т/с «Щоденники Червоного
Черевичка»
1:00 Т/с «Нiч чорних краваток»
2:10 Т/с «Життя на вершинi»
2:40 Т/с «Пiсля опiвночi»
3:40 Концерт Iron Seagull. Кто ти
для неба.

Канал «Україна»

6:10,15:00,19:00,3:00 Подiї.
7:00 Зоряний шлях.
9:30 Х/ф «Новорiчна дружина»
11:20 Т/с «Забудь i пригадай»,
4-6 с
14:00,15:15 Т/с «Зовсiм iнше
життя».
18:00 Т/с «Спiвачка i доля», 94 с
19:40 Говорить Україна.
20:50 Т/с «Забудь i пригадай»,
7-9 с
23:30 Х/ф «Бiблiотекар 2:
Повернення в копальнi царя
Соломона»
1:20 Х/ф «Бiблiотекар. У пошуках
списа долi».
3:40 Т/с «Лист очiкування»

ТК «Київ»

8:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,5:00 «Мультляндiя».
15:00,17:00,19:00,21:00,0:35,
2:25,3:35 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
15:10,22:20,2:45 «Земнi
катаклiзми».
16:00,21:20,3:55 Т/с «КММ».
17:10 Х/ф «Волосся янгола».
19:20,0:55 Х/ф «Дрiбна рибка».
23:15 «Українська Нацiональна
Лотерея».

ЩОБ БІДА НЕ ЗАТЬМАРИЛА СВЯТО
Будьте уважні

Відділ з питань надзвичайних ситуацій
Бучанської міської ради та колектив аварійно-рятувального підрозділу Бучанської
ДПРЧ-35 щиро вітає мешканців і гостей
міста з Новорічними та Різдвяними святами! Нерозлучною супутницею святкових приміщень стає ялинка. На декілька
тижнів у квартирах, школах, дитячих садочках, будинках культури засяють вогні
на лісових красунях. З радістю та натхненням діти і дорослі готуються до зустрічі
Нового року та Різдвяних свят, купують у
магазинах і самі роблять іграшки.
Але при нехтуванні протипожежними
заходами, ця велика чарівниця може затьмарити радість свята. А такі випадки, на
жаль, бувають…
Встановлення новорічної ялинки пов’язано з необхідністю суворого дотримання правил пожежної безпеки. Найменша
необережність, халатність та безвідповідальність може призвести до пожежі.
Відділ з питань
надзвичайних ситуацій
Бучанської
міської
ради
просить ретельно слідкувати за протипожежним станом приміщень. Суворо заборонено використовувати для обігріву
приміщень, де проводитимуться Новорічні та Різдвяні свята, саморобні обігрівачі.
Не дозволяється включати до програми
виступів номери з використанням петард, фейєрверків, різноманітних вогне-

вих ефектів. Забороняється встановлювати ялинки в проходах, біля виходів,
на шляхах евакуації людей, У разі використання електричної освітлювальної
мережі без понижувального трансформатора на ялинці можуть застосовуватися гірлянди тільки з послідовним
увімкненням лампочок напругою до 12
Вт. Підключення гірлянд до мережі належить виконувати тільки за допомогою
штепсельних з’єднань.
Наполегливо рекомендуємо батькам,
вихователям, вчителям під час проведення Новорічних ранків бути особливо
відповідальними, уважними та організованими, не застосовувати для ілюмінації
ялинки свічки, “бенгальські вогні “ і не
одягати дітей у костюми, виготовлені з
легкозаймистих матеріалів (вати, паперу,
марлі, тощо).
Сподіваємось, що виконання наших
нескладних порад і рекомендацій дозволить уникнути пожежі та інших неприємностей.
Веселих та радісних Новорічних свят у
кожній оселі зичить вам Бучанський відділ з питань надзвичайних ситуацій та
аварійно-рятувальний підрозділ Бучанської ДПРЧ-35.
Начальник відділу з питань
надзвичайних ситуацій
Сергій КОВАЛЕНКО

ГАЗЕТА ВИХІДНОГО ДНЯ

30 грудня 2016 року

Канал «1+1»

6:05,19:30 «ТСН».
7:00 Т/с «Поцiлуймося»
8:45 «Чотири весiлля 2».
9:50 «Мiняю жiнку».
10:50 «Спецiальний випуск.
Вечiрнiй квартал».
14:00 «Вечiрнiй квартал».
17:45 Комедiя «Сам вдома 4».
20:15 Комедiя «Сам вдома 5».
22:00,1:50 Мелодрама «Тренк:
Два серця проти корони»

Iнтер

5:25,15:15,4:40 Т/с «I все-таки я
люблю...»
7:00 М/ф.
7:40,2:35 «Подробицi» - «Час».
8:10 «Готуємо разом».
9:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож».
10:00,20:30 Т/с «Анна-детектив»
13:25 Х/ф «Як же бути серцю»
18:00 «Концерт Олега Вiнника».
20:00 «Подробицi».
22:20 Т/с «Я прийду сама»
0:50 Т/с «Мiсто мрiї 2»
3:05 Х/ф «Нiч питань».

ICTV

5:35 Студiя Вашингтон.
5:40 Факти.
6:00,9:15 Т/с «Динотопiя. Новi

пригоди».
8:45 Факти. Ранок.
11:00 Х/ф «Залiзне небо»
12:45,15:45 Факти. День.
13:05 Х/ф «Ейс Вентура. Детектив
з розшуку тварин»
15:00,16:20 Х/ф «Ейс Вентура.
Поклик природи»
16:55 Т/с «Мiстер Хутен i ледi»
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
20:20 Iнсайдер.
21:25 Х/ф «Крокодил Дандi»
23:15 Х/ф «Крокодил Дандi 2»
1:20 Т/с «Лас-Вегас»
2:50 Х/ф «Капiтан Немо», 3 с.
3:45 Х/ф «Канiкули Пєтрова i
Васєчкiна», 1 с.
5:05 Веселi iсторiї.

Новий канал

3:00 Зона ночi.
6:30,7:50 Kids` Time.
6:35 М/с «Турбо».
7:55 Ревiзор.
11:05 Пристрастi за ревiзором.
13:30 Т/с «Одного разу в казцi».
17:10 Т/с «Хронiки Шаннари»
19:00,1:50 Х/ф «Ну що,
приїхали?»
20:50 Х/ф «Ну що, приїхали:
Ремонт».
22:40 Т/с «Гра престолiв»

СТБ

6:55,16:00 «Все буде добре!»
8:55 «Зiркове життя».
10:45 Х/ф «Моя мама наречена».
12:05 Х/ф «Iсторiя кохання, або
Новорiчний розiграш».
13:45 «Битва екстрасенсiв 15».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
18:20,23:35 Т/с «Коли ми
вдома».
19:55,22:35 «Україна має талант!
6»
0:50 «Танцюють всi! 9».

Тонiс

6:00,19:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за днем».
7:00,18:00 «Алло, лiкарю!»
7:55,10:05,13:40,21:50 «Погода».
9:50 «Ландшафтнi гри».
10:50,21:55,4:40 Неприручена
Пiвнiчна Америка.
14:00 Оглядач.
18:55 В гостях у Д. Гордона. Бела
Руденко, ч. 2.
21:15,4:15 Сироти дикої
природи.
23:05,5:05 Д/ф «Новi технологiї

вiйни»
0:00 Т/с «Щоденники Червоного
Черевичка»
1:00 Т/с «Нiч чорних краваток»
1:45 Т/с «Життя на вершинi»
2:50 Т/с «Пiсля опiвночi»
3:50 «Свiтськi хронiки».

Канал «Україна»

6:10,15:00,19:00,3:00 Подiї.
7:00 Зоряний шлях.
9:20 Х/ф «Кохання i трохи
перцю»
11:10 Т/с «Забудь i пригадай»,
7-9 с
13:50,15:15 Т/с «Причал любовi
i надiї»
18:00 Т/с «Спiвачка i доля»
19:40 Говорить Україна.
20:50 Т/с «Забудь i пригадай»
23:30 Х/ф «Бiблiотекар 3:
Прокляття Iудової чашi»
1:20 Х/ф «Бiблiотекар 2:
Повернення в копальнi царя
Соломона»
3:40 Т/с «Лист очiкування»

ТК «Київ»

8:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,5:00 «Мультляндiя».
15:00,17:00,19:00,21:00,0:35,2
:25,3:35 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
15:10,22:20,2:45 «Земнi
катаклiзми».
16:00,21:20,3:55 Т/с «КММ».
17:10 Х/ф «Дрiбна рибка».
19:20,0:55 Х/ф «Бабуся Бум».
23:15 «Нацiональна Лотерея».

Анекдоти
1 січня. Вечір.
У квартирі лунає
телефонний дзвінок.
Господар, який не так давно
заснув після бурхливого
новорічного святкування,
зриває трубку і кричить в неї:
- Який дурень дзвонить о
сімнадцятій годині ранку?!

***

Ранок, 1 січня. Обхід у
міськлікарні. Лікар входить у
палату, дивиться в список:
- Іванов тут?
- Я.
- А як ваше прізвище?

6:00,7:00,8:00,22:55,23:20,
0:15 Погода.
6:05,8:05 АгроЕра.
6:10 На слуху.
6:35 Ера будiвництва.
7:05 Смакота.
7:30,23:00 Золотий гусак.
8:10 Свiт on-line.
8:35 Територiя закону.
8:40 Паспорт.ua.
8:45,0:20 Телемагазин.
9:00 М/с «Попелюшка».
10:20 М/с «Гон».
11:05 Хто в домi хазяїн?
11:25 Хочу бути.
11:55 Х/ф «Сiсi - непокiрна
iмператриця».
14:00 Путiвник прочанина.
14:15 Д/ф «Ейфель. Правдива
iсторiя», 2 с.
15:10,2:30 Бiатлон. Кубок свiту.
IV етап. Спринт 7,5 км. (жiнки).
16:45,21:30 Щасливого Рiздва.
17:40 Урочисте богослужiння на
свято Рiздва Христового.
21:00,5:35 Новини.
23:25 Концерт Мiли Нiтiч, ч. 2.
1:20 Музичне турне.
3:55 Т/с «Роксолана».
4:45 Д/ф «Раїса Недашкiвська.
Те, що не вмирає».

Канал «1+1»

6:00,19:30 «ТСН».
6:55,1:35 Т/с «Поцiлуймося»
9:35 «Чотири весiлля 2».
10:45 «Мiняю жiнку».
12:00 «Спецiальний випуск.
Вечiрнiй квартал».
13:45,20:15 «Вечiрнiй квартал».
17:45 Комедiя «Сам вдома 5».
0:15 «Рiздвянi iсторiї з Тiною
Кароль».

Iнтер

5:25 Т/с «I все-таки я люблю...»
7:20 Х/ф «Дубравка».
8:50 Х/ф «Шалено закоханий».
10:45 «Зустрiчайте - Челентано!»
11:45 Х/ф «Приборкання
норовливого».
13:20 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика».
15:10 Х/ф «Дiамантова рука».
17:00 Пряма трансляцiя
Рiздвяного богослужiння.
19:00 Рiздвяний спецвипуск
«Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
20:30 Т/с «Дружина генерала»,
1-4 с.
0:10 Мюзикл «Вечори на хуторi
поблизу Диканьки».
1:50 «Час Рiздва».
2:45 «Подробицi» - «Час».
3:15 Х/ф «Миттєвостi любовi».

ICTV

5:35 Служба розшуку дiтей.
5:40 Студiя Вашингтон.

6:00 У просторi буття.
6:30,7:00,8:00,23:20,0:15 Погода.
6:35 На слуху.
7:05 АгроЕра. Пiдсумки.
7:20 Шеф-кухар країни.
8:10 Смакота.
8:35 Тепло.ua.
8:45,0:20 Телемагазин.
9:00 Урочисте богослужiння на
свято Рiздва Христового.
12:25,2:20 Бiатлон. Кубок свiту.
IV етап. Переслiдування 12,5 км.
(чоловiки).
13:35 Щасливого Рiздва.
15:35,3:10 Бiатлон. Кубок свiту.
IV етап. Переслiдування 10 км.
(жiнки).
16:30 Х/ф «Десять заповiдей».
19:50,21:25 Вечiр пам`ятi Назарiя
Яремчука.
21:00,5:35 Новини.
22:45 Мегалот.
23:00 Свiт on-line.
23:25 Українська пiсня. Рiздво.
1:20 Музичне турне.
4:00 Т/с «Роксолана».
4:50 Д/ф «Назарiй Яремчук.
Мiсiя, позначена небом».

Канал «1+1»

6:00 «Рiздвянi iсторiї з Тiною
Кароль».
7:20 «Недiля з Кварталом».
8:20,19:30 «ТСН».
9:15 Комедiя «Танцюй звiдси!» (2
категорiя).
11:00 Х/ф «Врятувати Санту».
12:30 «Свiтське життя.
Новорiчний карнавал 2017».
14:40,20:05 «Вечiрнiй квартал».
18:30 «Розсмiши комiка».
23:20 «Свiтське життя».
0:20 Драма «Артур Ньюман».
2:00 Т/с «Поцiлуймося»

Iнтер

5:20 Мюзикл «Вечори на хуторi
поблизу Диканьки».
7:00,2:45 «Подробицi» - «Час».
7:40 М/ф «Рiздвянi казки».
9:00 Пряма трансляцiя Рiздвяної
лiтургiї.
11:00 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика».
12:50 Х/ф «Дiамантова рука».
14:45 Т/с «Жереб долi», 1-4 с.
18:00 Концерт Злати Огневич
«Моя iсторiя».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Пiти, щоб

залишитися».
22:30 «Добривечiр на Iнтерi».
23:20 Х/ф «Як же бути серцю»
1:10 Х/ф «Мiсто з ранку до
пiвночi».
3:15 Мюзикл «Три мушкетери».
4:40 «Зустрiчайте - Челентано!»

ICTV

4:40 Факти.
5:00 Х/ф «Копальнi царя
Соломона».
6:45 «Що? Де? Коли?»
7:50 Дивитись усiм!
8:35 Я зняв!
11:10,13:00 Т/с «Мiстер Хутен i
ледi»
12:45 Факти. День.
18:45 Факти. Вечiр.
19:15,2:10 Дизель-шоу.
Новорiчний концерт.
23:30 Х/ф «Вигнанець».
3:35 Х/ф «Життя i незвичайнi
пригоди Робiнзона Крузо».

Новий канал

3:00,2:40 Зона ночi.
5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Турбо».
7:00 М/с «Iсторiї Тома i Джерi».
7:20,10:20 Ревiзор.
13:10 Пристрастi за ревiзором.
16:00 Половинки 2.
17:45 М/ф «Феї».
19:25 Х/ф «Дiм з приколами».
21:00 Х/ф «Рiччi-багач».
22:50 Х/ф «Швець»
0:50 Х/ф «Мiж небом i землею»

СТБ

6:10 «ВусоЛапоХвiст».
8:05 «Караоке на Майданi».
9:00 «Все буде смачно!»
10:20 «Україна має талант! 6».
15:50 Х/ф «Вечори на хуторi
поблизу Диканьки».
17:05 Х/ф «Прилетить раптом
чарiвник».
19:00 Х/ф «Тато напрокат».
23:00 Х/ф «Моя мама Снiгуронька!»
0:45 Х/ф «Формула кохання».
2:25 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

Тонiс

6:20 Х/ф «Вiрна рука - друг
iндiанцiв».
7:55,10:25,12:30,16:05 «Погода».
9:50 «Шеф-кухар країни» з М.
Поплавським.
11:00 Неприручена Пiвнiчна
Америка.

12:15 «Цивiлiзацiя Incognita».
13:40 «Iпостасi спорту».
14:10 Завтра - сьогоднi.
15:30 «Соцiальний статус: ваша
пенсiя».
16:15 Х/ф «Уяви нас разом»
18:05 Жертви радянської
естради. Вадим Мулерман.
19:05 Жертви радянської
естради. Валерiй Ободзинський.
20:10 «Формула Пруста. Андрiй
Демиденко».
21:00 Великий рiздвяний
концерт Iрини Федишин
«Україна колядує».
22:55 Х/ф «Вiдкрийте, полiцiя!»
1:00 Т/с «Щоденники Червоного
Черевичка»
2:05 Т/с «Нiч чорних краваток»
2:35 Т/с «Життя на вершинi»
3:00 Т/с «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
3:50 «Свiтськi хронiки».
4:20 «Кумири».
4:35 Rock Time з Петром
Полтарьовим.
5:15 «Концерт Геннадiя
Татарченко «Такi знайомi
мелодiї».

Канал «Україна»

6:30,15:00,19:00 Подiї.
7:10 Зоряний шлях.
9:15 Т/с «Нахаба»
13:00 Т/с «Назавжди» 1i2с.
15:15 Т/с «Назавжди».
17:00 Т/с «Провiнцiйна муза»
1i2с.
19:30 Т/с «Провiнцiйна муза».
21:20 Х/ф «Снiгуронька для
дорослого сина».
23:10 Музична платформа.
Концерт.
1:15 Т/с «I падає снiг...»

ТК «Київ»

8:00 «Ранок по-київськи».
10:30 «Київ музика».
11:00,4:50 «Мультляндiя».
11:25 «Концерт «Мелодiя двох
сердець».
15:25 «Новорiчнi зустрiчi».
17:00,19:00,21:00,23:15,0:50,
4:30 Столичнi телевiзiйнi новини
17:10 «Паспортний стiл».
17:20 Х/ф «Рiздвяна пiсня».
19:20,21:20,1:10 Х/ф «Клара i
Франциск».
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:35 «Телемаркет».

Недiля • 8 сiчня

П`ятниця • 6 сiчня
УТ-1

УТ-1

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

УТ-1

99
БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Субота • 7 сiчня

Четвер • 5 сiчня
6:00,7:00,8:00,22:50,23:20,
0:15 Погода.
6:05,7:05,8:05 Ера бiзнесу.
6:10,8:10 АгроЕра.
6:15 На слуху.
7:10 Смакота.
7:35,23:00 Золотий гусак.
8:15 Свiт on-line.
8:35 Паспорт.ua.
8:45,0:20 Телемагазин.
9:00 М/с «Попелюшка».
10:20 М/с «Гон».
11:05 Хто в домi хазяїн?
11:25 Хочу бути.
11:55 Х/ф Нортенгерське абатство
14:00 Путiвник прочанина.
14:15 Д/ф «Ейфель. Правдива
iсторiя», 1 с.
15:10,1:20 Бiатлон. Кубок свiту. IV
етап. Спринт 10 км. (чол.)
16:50 Х/ф «Останнiй подарунок».
19:05 Ювiлейний концерт
Вiктора Павлика.
21:00,5:35 Новини.
21:30 Зiрки на Першому.
21:50 Т/с «Епоха честi».
23:25 Концерт Мiли Нiтiч, ч. 1.
2:50 Т/с «Роксолана».

ЧАС РЕЛАКСУ

5:45 Факти.
6:05,9:15 Т/с «Динотопiя. Новi
пригоди».
8:45 Факти. Ранок.
10:15 Х/ф «Залiзне небо»
12:00,13:20 Х/ф Крокодил Дандi
12:45,15:45 Факти. День.
14:25,16:20 Х/ф «Крокодил
Дандi 2»
16:55 Т/с «Мiстер Хутен i ледi»
18:45 Факти. Вечiр.
19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
20:05 Дизель-шоу.
23:25 «Що? Де? Коли?»
0:30 Т/с «Лас-Вегас»
1:20 Х/ф «Життя i незвичайнi
пригоди Робiнзона Крузо».
2:50 Х/ф «Канiкули Пєтрова i
Васєчкiна», 2 с.
4:00 Анекдоти по-українськи.

Новий канал

3:00 Зона ночi.
6:50,8:10 Kids` Time.
6:55 М/с «Турбо».
8:15 Ревiзор.
11:25 Пристрастi за ревiзором.
13:30 Т/с «Одного разу в казцi».
17:10 Т/с «Хронiки Шаннари»
19:00,1:00 Х/ф «Дiвчина з
Джерсi».
21:00 Х/ф «Мiж небом i землею
22:50 Х/ф «Любiть Куперiв»

СТБ

6:45 «Зiркове життя».
8:35 Х/ф «Формула кохання».
10:10,23:15 Х/ф «Янгол
пролетiв».
12:00 Х/ф «Гордiсть та
упередження».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
18:20 Т/с «Коли ми вдома».
19:55,22:35 Україна має талант! 6
1:05 «Танцюють всi! 9».

Тонiс

6:00 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за днем».

7:00 «Алло, лiкарю!»
8:00,13:40,17:55 «Погода».
10:40 Неприручена Пiвнiчна
Америка.
11:15 «Будьте здоровi!»
12:00 Teen-клуб.
14:00 Оглядач.
18:00 Ювiлейне пiсенне дiйство
Вадима Крищенка «День
сповiдi».
21:50 «Вiдлуння».
22:20 Х/ф «Уяви нас разом»
0:05 Рiздвяний вертеп в гостях у
Iвана Поповича.
1:45 «Новорiчне конфеттi».
4:15 Rock Time з Петром
Полтарьовим.
4:50 «Вiтальня Iри Сказиної».

Канал «Україна»

6:10,15:00,19:00,2:30 Подiї.
7:00,5:40 Зоряний шлях.
8:30 Т/с «Моє улюблене
чудовисько»
12:15 Т/с «Забудь i пригадай»
15:15 Т/с «Нахаба».
19:40 Говорить Україна.
20:50 Т/с «Назавжди».
0:40 Х/ф «Снiговий янгол».
3:10 Х/ф «Бiблiотекар 3:
Прокляття Iудової чашi»
4:35 «Говорить Україна».

ТК «Київ»

8:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00 «Телемаркет».
13:00,7:00 «Мультляндiя».
15:00,17:00,19:00,21:00,1:15,
2:55 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
15:10 «Земнi катаклiзми».
16:00 Т/с «КММ».
17:10 Х/ф «Бабуся Бум».
19:20,1:35 Х/ф «Кохання - це
слово з семи букв».
21:20,23:20,3:15 Х/ф «Святий
Фiлiп. Я обираю рай».
23:15 «Нацiональна Лотерея».

Погода в Бучі

УТ-1

6:00 Свiт православ`я.
6:30,7:00,8:10,13:10,23:15,
0:15 Погода.
6:35 Д/ф «Приречений на любов
7:05 Тепло.ua.
7:20,23:30 Золотий гусак.
8:15 Смакота.
8:35 Паспортний сервiс.
8:45,0:20 Телемагазин.
9:00 Вечiр пам`ятi Назарiя
Яремчука.
11:35 Спогади.
12:00 Театральнi сезони.
12:40 Мистецькi iсторiї.
13:25,2:20 Бiатлон. Кубок свiту. IV
етап. Мас-старт 15 км. (чоловiки).
14:20 Фольк-music. Рiздвяний
випуск.
15:35,3:10 Бiатлон. Кубок свiту. IV
етап. Мас-старт 12,5 км. (жiнки).
16:45 Твiй дiм 2.
17:00,5:05 Д/ф «Щедрик
перпетуум мобiле».
17:35 Т/с «Епоха честi».
21:00,5:35 Новини.
21:30 «Рiздво на двох».
Концертна програма Павла
Табакова.
23:00 Свiт on-line.
23:20 Територiя закону.
1:20 Музичне турне.
4:00 Т/с «Роксолана».

Канал «1+1»

7:30 Х/ф «Врятувати Санту».
9:00 «Лото-Забава».
9:40 М/ф «Маша i ведмiдь».
10:05 «ТСН».
11:00 «Свiт навиворiт:
Камбоджа».
17:45 Х/ф «Три горiшки для
Попелюшки».
19:30 «Телевiзiйна Служба
Новин».
20:15 М/ф «Льодовиковий
перiод: Рiздвяна пригода».
20:35 Х/ф «Льодовиковий
перiод».

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

23:00 Х/ф «Шерлок»
0:40 Х/ф «Шерлок». Мовою
оригiналу
2:20 «Свiтське життя».
3:10 Т/с «Поцiлуймося»

Iнтер

5:35 Х/ф «Шалено закоханий».
7:15 Х/ф «Приборкання
норовливого».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож».
11:00 «Орел i решка. Шопiнг».
12:00 «Добривечiр на Iнтерi».
13:00 Х/ф «Пiти, щоб
залишитися».
14:45 Т/с «Дружина генерала»,
1-4 с.
18:00 Концерт Олi Полякової.
20:00 «Подробицi».
20:30 Т/с «Тiльки не вiдпускай
мене», 1-4 с
0:10 Х/ф «Як же бути серцю»
1:45 Х/ф «Нiч питань».

ICTV

5:20 Факти.
5:50,7:40 Великi авантюристи.
8:35 Не дай себе ошукати.
9:35 Стоп-5.
11:25,13:00 Дизель-шоу.
Новорiчний концерт.
12:45 Факти. День.
15:55 Х/ф «Казино «Рояль»
18:45 Факти. Вечiр.
19:15 Х/ф «007: Координати
«Скайфолл»
22:00 Х/ф «Квант милосердя»
23:55 Х/ф «Екзорцист. Початок»
2:00 Т/с «Лас-Вегас»
2:40 Х/ф «Казки старого
чарiвника».

Новий канал

3:15,3:10 Зона ночi.
6:30,8:30 Kids` Time.
6:35 М/с «Iсторiї Тома i Джерi».
8:35 М/ф «Феї».
10:15 М/ф «Феї: Загублений
скарб».
11:50 Т/с «Одного разу в казцi».
15:10 Х/ф «Дiм з приколами».
17:00 Х/ф «Рiччi-багач».
18:50 Х/ф «Як спекатися хлопця
за 10 днiв»
21:00 Х/ф «Зiзнання»
23:05 Х/ф «Дiлова жiнка».
1:20 Х/ф «Любiть Куперiв»

СТБ

7:00 «Все буде добре!»
9:00 «Все буде смачно!»
9:50 «Караоке на Майданi».
10:45 «Україна має талант! 6».
15:00 Х/ф «Тато напрокат».
19:00 «Битва екстрасенсiв».
20:40 Х/ф «Справжнє кохання».
22:40 Х/ф «Зимовий роман».
0:10 Х/ф «Вечори на хуторi
поблизу Диканьки».

1:40 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

Тонiс

6:10 Великий рiздвяний концерт
Iрини Федишин «Україна
колядує».
7:50 «Натхнення».
8:00,12:15,21:00 «Погода».
9:50 Неприручена Пiвнiчна
Америка.
11:00 Остап Гавриш. «Де
смереки стрункi...»
13:30 «Будьте здоровi!»
13:55 Teen-клуб.
15:05 Життя в цифрi.
15:30 «Соцiальний статус: ваша
пенсiя».
16:05 Х/ф «Вiдкрийте, полiцiя!»
18:10 Українець Михайло
Поплавський у Варшавi.
18:45 Концерт Михайла
Поплавського «Україна - моя
родина».
20:00 «Цивiлiзацiя Incognita».
20:15 «Кумири».
20:35 «Свiтськi хронiки».
21:05 Х/ф «Вiрна рука - друг
iндiанцiв».
22:55 Х/ф «Вiдкрийте, полiцiя!
2».
1:00 Т/с «Щоденники Червоного
Черевичка»
2:10 Т/с «Нiч чорних краваток»
2:45 Т/с «Життя на вершинi»
3:10 Пiсенний фестиваль
«Шлягер вiтає з Новим роком».

Канал «Україна»

6:50,19:00,6:30 Подiї.
7:20 Зоряний шлях.
9:30 Т/с «Провiнцiйна муза».
13:15 Т/с «Зовсiм iнше життя».
17:00 Т/с «Батько-одинак» 1i2с
19:30 Т/с «Батько-одинак»
21:15 Т/с «Причал любовi i надiї»
1:00 Т/с «Спiвачка i доля», 8995 с

ТК «Київ»

8:00 «Ранок по-київськи».
10:30 «Шеф-кухар країни».
11:00,23:40 «Телемаркет».
14:00 «Жива природа».
14:20 «Паспортний стiл».
14:30,5:00 «Мультляндiя».
15:35 «Українська пiсня.
Рiздвяна».
16:15 Х/ф «Рiздвяна пiсня».
17:50,0:45 Х/ф «Цiна солi».
21:00,23:15 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
21:20,3:30 Х/ф «Кращий з
чоловiкiв».
23:00 «Щоденники комах».
23:35 «Українська Нацiональна
Лотерея».
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НЕВИГАДАНІ ІСТОРІЇ

І

нколи наше реальне життя дуже
багате на веселі, потішні, а то
просто на гумористичні історії.
Здебільшого ними пересипані
рибальські бувальщини. Про одну з
таких мені хочеться розповісти.

Зі своїм сватом ми вирішили на Новий рік почастувати своїх домочадців
налимами або, в крайньому випадку,
окунями. Сказано зроблено. Відтак 31
грудня їдемо на зимову риболовлю на
Десну. Та коли вийшли вранці на вулицю, оторопіли – нічний дощ майже
повністю змив сніг. Це означає, що на
річці лід буде прозорим, тож про риболовлю мови не може бути.
- Все-таки давай поїдемо на нашу зачаровану Десну,- переконував мене
сват. - В крайньому випадку купимо
живої риби у сільських риболовів.
Наші зими часто нам приносять
сюрпризи, але щоб такі – бачив вперше. Нічна злива повністю змила сніговий покров деснянського льоду. Зазвичай матовий і шершавий лід перетворився на ідеально гладку поверхню, яка стала прозорою, як скло. Пробили кілька лунок, товщина льоду
була не менше 8 - 10 сантиметрів. Безпечність риболовлі гарантована.
Природньо, що на середині річки під
льодом майже нічого не видно. А от
на мілководді – все, як на долоні: чітко проглядалося ілисто-піщане дно, з
його усіма цікавими жителями. Скажімо, неподалік нас стояв під льодом
чималий гурт невеличких окунців. Як

ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ

М

андарин – наш улюблений
новорічний фрукт. А цього
року він особливо прикрасить
святковий стіл, адже до Вогняного
Півня він пасує якнайкраще.

А ще мандарин втамовує спрагу,
насичує організм вітаміном С, а також сприяє зниженню температури
при застуді, а фітонцидні властивості мандаринів допомагають боротися з мікробами.
Крім того доведено, що мандарини
сприяє зміцненню серцево-судинної
системи, запобігаючи атеросклерозу і
відкладенню «поганого» холестерину
на стінках судин. Щоб витягти максимум користі, плоди потрібно їсти
разом з білою сіточкою, що огортає
часточки фрукта!

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

ГАЗЕТА ВИХІДНОГО ДНЯ

Налим до новорічного столу

тільки ми наблизились до них, вони
мерщій подалися в більш безпечне
місце. Біля куща уже мертвої трави
бачимо чималу щуку. Помітивши нас,
вона блискавично зірвалася з місця,
залишивши після себе доріжку піднятого мулу. От тільки сонні налими,
ніби нас і не помічали, продовжували
спокійно відпочивати на мілководді.
Таких відчайдух, як ми зі сватом,
бродило по льоду чимало. Потім
хтось розпалив багаття на березі і почав смажити шашлики, інші відразу
приступили до розпивання оковитої,
закушуючи взятими з дому бутербродами. Ми зі сватом у машині зігрівались кавою з термоса.
Останніми приїхали на берег милої
Десни на Лексусі із затонованим склом
якісь круті риболови. Вони вийшли
з машини в одязі полярників, на ногах у них були унти із шипами. Витягли з багажника дерев’яну масивну колотушку, плішню і з цим знаряддям відразу приступили до роботи на льоду. Помітивши на мілководді налимів,
один з них колотушкою гатив по льоду,
інший на швидкуруч прорубував лунки, щоб забрати приглушених налимів. Та поки в товстому льоду робився
отвір, налими приходили до тями і тікали в більш безпечне місце. Понад десять спроб виконали браконьєри, щоб
впіймати цю напрочуд безпечну рибу,
та їхні зусилля були марними.

Зненацька пішов густий лапатий сніг.
Із Лексуса вийшла в полушубку по пояс
і модних «вінілових» штанцях, натягнутих майже до жіночих тріщин, фігуриста жіночка. Ми зі сватом були
в цей час на вулиці, готувалися до
від’їзду. Звичайно, це «диво природи»
привернуло і нашу увагу. Жіночка також помітила це, кинула на нас недоброзичливий погляд, при цьому вивільнила з-під шубки два чи чотири
сантиметри світера чи водолазки і ретельно розправила їх на попі.
- Чого витріщилися,- гукає до нас красуня,- ніколи не бачили живої рибини?
Мабуть, вона хотіла сказати – живої
рибачки, та сказала те, що перше прийшло на розум.
- Так ми не лише бачили рибу, а й ловили,- чомусь ніби з переляку кажу у
відповідь зухвалій жінці.
- Нічого ти, старий дурню, не зрозумів,- іронічно уколола мене.
- Рєбята,- це вже вона гукає до своїх
риболовів,- поїхали додому, «наловимо» риби у супермаркеті.
Браконьєри миттю кинули колотушку на льоду, прихватили з собою лише
плішню й мерщій подалися до свого
Лексуса. Невдовзі вони поїхали додому. За ними потягнулися й інші риболови. А в цей час такий густий падав
сніг, що аж потемніло. Сват запропонував зачекати, поки лід повністю накриє ущільнена снігова ковдра. А так,

дайте трохи меду і випийте цей настій
протягом дня.
Підвищений цукор в крові допоможе нормалізувати відвар шкуринки.
Прокип’ятіть в одному літрі води
шкірку від трьох мандаринів і приймайте по 30 мл кілька разів на день.
Спиртовий настій шкуринок підвищує імунітет, а так само покращує
апетит і травлення. Залийте шкірку
одного мандарина склянкою горілки
і настоюйте в темному місці протягом тижня. Приймати по 20 крапель 3
рази на день перед їжею.

стоятися протягом доби і протирайте
обличчя кілька разів на день. Він дозволяє позбутися чорних крапок і допомагає підтягти втомлену шкіру.
Скраб поліпшить настрій, додасть
шкірі приємний аромат і гарний вигляд. Висушену шккринку перемеліть
в блендері до стану порошку і зберігайте в скляній банці. Потрібну кількість залийте водою до стану кашки і
використовуйте як звичайний скраб.
Висушеними шкуринками можна
просто мити тіло, попередньо розмочивши їх в гарячій воді.
Корисно і для нігтів. Просто протирайте шкуринкою нігті кожен раз,
коли їсте мандарин - це добре відбілює і зміцнює нігті. А крім того допомагає боротися з деякими видами
грибка нігтів.

як у цю пору року у воді обмаль кисню, то риба повинна тягнутися до лунок. А це нам якраз і на руку.
А справді, чому б не спробувати ловити налима за погоди, яка явно сприятлива до цього? Тим більше, що браконьєри, ніби спеціально для нас, заготовили чимало лунок. Пробуємо
ловити на блешню – не бере. На мормишку - пішли невеличкі окунці. А
в нас у запасі є ще яловича печінка.
Пробуєм ловити і на неї.
Раптом ліска на моєму кивку помітно затремтіла. Витримую невеличку
паузу і підсікаю. Витягаю майже кілограмового налима! І пішло – поїхало. За дві години ми впіймали щонайменше по два – три кілограми налимів та окунів. Завдяки гумористичним обставинам мені зі сватом вдалося дотриматися слова, відтак наш сімейний новорічний стіл таки прикрасили смажені налими і окуні.
Іван ЖУК

Мандарин на всі випадки життя

• Для краси

Приготуйте тонік. Залийте шкуринку
одного мандарина склянкою холодної
питної або мінеральної води, дайте на-

Корисні і шкуринки від
мандарину

• В кулінарії

Із шкуринки мандарина виходять чудові цукати і варення. Її так само можна просто додавати в чай для аромату.
Висушені і подрібнені можна додати
в м›ясо при смаженні, вони надають
незвичайний і оригінальний смак.
Можна додавати у випічку, прикраша-

• Для здоров`я

Якщо вас замучили застуда і бронхіт, візьміть три столові ложки мандаринових корок, залийте двома склянками дуже гарячої води, дайте настоятися пару годин і потім процідіть. До-

ти ними торти або зварити з них лікер.

• Для декору

Якщо з шкуринок вирізати різні фігурки та висушити, з них можна робити всілякі прикраси: намиста, гірлянди, підвіски і оформляти будинок
до свята.
З акуратно по колу зрізаної шкірки
створюють справжні троянди мандаринів або інші квіти.
Висушені кірки можна покривати
лаком, фарбою, створювати з них об›ємні картини або різні вироб

• В побуті

Ароматизація приміщень. Просто
розкладіть кірки по квартирі в тих
місцях, де вам зручно і насолоджуйтеся ароматом.
Сухі мандаринові шкірки розкладають в шафи з одягом, це запобігає
появі молі.
В місця, які люблять мітити коти,
покладіть шкуринки. Це відвадить
ваших улюбленців від цієї звички.
Розпалити піч або камін вам також
допоможуть висушені шкуринки
мандаринів.

Зустрінемо Вогняного
Скільки років Діду Морозу
Півня вишуканим салатом
і Снігуроньці?

С

Д

алати є незмінним атрибутом
будь-якого застілля, деякі
рецепти дуже популярні, але
салати на новий рік Півня 2017 повинні
бути виконані з певними умовами.

Небажано, щоб в стравах була присутня курка, тому до вибору меню
господаркам необхідно підійти відповідально. Інакше є високий ризик
розгнівити покровителя наступаючого 2017 року та перегородити дорогу
щастю і удачі. Ми пропонуємо вам рецепт салату, яким господар року буде
точно задоволений.

Царський салат

Цей святковий салат ідеально
доповнить червона ікра, яка не тільки
стане
гармонійною
прикрасою,
але і зробить більш виразним смак
крабових паличок.
Викладати цю страву потрібно

ідусь Мороз набагато старший,
ніж ми гадаємо. Йому
виповнилося вже більше двох
тисяч років! Причому він не завжди
усміхався в бороду, носив в руках посох,
а за плечима – мішок з подарунками.
Перший Дід Мороз, який називався
Зимником, тримав важку залізну булаву.
І якщо йому щось не подобалося,
застосовував її за призначенням.

шарами:
• Натерти на крупній тертці відварну
картоплю.
• Свіжий огірок нарізати кубиками.
• Кисло-солодкі очищені яблука
подрібнити рівними кубиками.
• На шар яблук викласти шматочки
сьомги і посипати тертим сиром.
Кожен шар необхідно промащувати
майонезом.

Морозом Івановичем Дідуся стали величати тільки в 1840 році, коли
письменник Володимир Одоєвський
видав збірку «Дитячих казок дідуся
Іринея».
А ось самотнім Дід Мороз залишався аж до радянських часів. Саме
тоді, щоб раз і назавжди відокремити
Мороза від Санта-Клауса, для нього і
придумали внучку – Снігуроньку.

У Центральному будинку культури для 136 дітей учасників АТО відомий театр «Колоритми» показав виставу «Лебедина пісня». Її учасниками стали не лише діти, а й батьки - колишні воїни. Подарунки від Бучанської міської ради та Спілки ветеранів війни, учасників бойових дій та
їх сімей додали дітям тепла і щастя.

НОВОРІЧНИЙ
КАЛЕЙДОСКОП
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Театралізоване ігрове шоу для дітей
до дня Святого Миколая презентували актори Київського театру ростових
іграшок «Рікі-торія».
Святкове дійство відбулось у Будинку культури Склозаводського мікрорайону за підтримки постійного
спонсора, депутата Бучанської міської
ради Мостіпаки Сергія Васильовича.
чанської міської ради Сергію Мостіпаці, який допоміг з транспортом.
Так у Бучанській ЗОШ №4 кухонні
працівники зустрічали учнів з обідами в їдальні.

Новорічний підсвічник з келиху це не тільки прикраса, а й відмінний
подарунок друзям і близьким. Чудові новорічні прикраси своїми руками виготовляють дітки творчої майстерні Будинку культури під керівництвом талановитої Лариси Володимирівни Могилянської, яка щосуботи
проводить майстер-класи для всіх бажаючих.
Учасники драматичного гуртка Будинку культури на-

писали листи Святому Миколаю.
Дарунки до свят працівникам відділу культури від учасників Творчої
майстерні Будинку культури.
Днями дітки з багатодітних родин,
діти під опікою та інші категорії побували у Жовтневому Палаці культури
м.Києва. За можливість відвідати Новорічну виставу дякують депутату Бу-

Конкурс Міні
Міс Буча-2016
пройшов в
«VIKTORIA Park
Hotel». Діти отримали багато нових
вражень та заряд
позитивних емоцій перед новорічними святами!

Свято в місті

Де відсвяткувати Новий рік у Бучі?

Новий рік – свято, яке хочеться
зустріти по-особливому. Недаремно
кажуть, як зустрінеш – так і проведеш.
Щось у цьому вислові є. Тому кожен
намагається підібрати для святкування
Нового року свій сценарій.

Дехто вважає Новий рік сімейним
святом, яке варто зустріти і відзначити у колі родини. Інші традиційно
ходять в гості і весело у компанії друзів проводять час. Комусь доводиться
працювати, тому зовсім не до свят у
Новорічну ніч. Один із варіантів –

Новорічний настрій...

Підсумкові модульні роботи написані,
оцінки виставлені, перший навчальний
семестр офіційно завершився, саме
тому прийшов час завітати у справжню
казку... А така казка є зовсім поруч – в
нашій прекрасній Бучі.

Ще під`їжджаючи до новорічного
містечка в Бучі, можна одразу помітити величезну кількість святкових
вогників, які привертають увагу всіх
бучанців та гостей міста. З першого погляду тебе зацікавлює велика
ковзанка, на якій постійно катаються
зовсім маленькі діти і трохи старші,
дорослі та підлітки, мами і тата, люди
абсолютно різних вікових категорій.
Невеликі будиночки, які потішать

тебе запашною кавою, смачними пловом чи шашликом, зігріють гарячим
та пряним глінтвейном, також сяють
різноманітними вогнями.
В самому центрі містечка стоїть новорічна красуня, яку видно ще здалека. Віконця та двері у казкову країну
див сяють яскраво і чарівливо, змушуючи навіть песиміста посміхнутися та
хоча б на деякий час повірити у дива.
Різнобарвні та цікаві атракціони
приваблюють не тільки маленьких дітей, а й дорослих, котрим хочеться хоч
на мить повернутися у дитинство. Гуляючи новорічним містечком, яке виросло в центрі нашої Бучі, забуваєш
про усі негаразди, про всі проблеми, а

зустріч Нового року на вулиці, біля
головної ялинки міста. До речі, щороку все більше людей приходить до
зеленої красуні. О 1 годині ночі для
бучанців, що приєднаються до казкового містечка, що біля стадіону «Ювілейний», у програмі – дискотека 90-х.
Обіцяють дивовижне дійство за участі відомого діджея.
А хто планував завчасно, той встиг
забронювати місця у кафе та ресторанах Бучі, в яких Новий рік – ціле
дійство з святковим меню та розважальною програмою. Серед закладів,

просто дозволяєш собі насолодитися
цим моментом - моментом новорічного дива, казки, простого щастя та
якогось по-дитячому щирого захвату.
А веселі пісні, які постійно лунають
з динаміків, надихають на творчість,
дарують новорічний настрій та просто змушують посміхнутися.
Тож, бучанці та гості нашого міста,
не відкладайте на завтра те, що можна зробити вже сьогодні. Беріть своїх
дітей, батьків, бабусь, дідусів, друзів,
знайомих та спішіть завітати в гості
до казки, де вас очікує велика кількість позитиву та Дід Мороз зі Снігуронькою, котрі не тільки вислухають
ваші побажання, а й зроблять фото на

в які у Новорічну ніч завітає Дід Мороз та Снігурка, ресторан «Гармонія»
(також запланований виступ Дідзьо),
кафе «Рим», ресторан «Старий млин»,
ресторан тенісного клубу «Campa»,
заміський готельний комплекс «Вікторія парк готель».
Багато розважальних закладів міста не працюватимуть у новорічну ніч: ресторан-пивоварня «Елка»,
стейк-хаус «Вихухоль», ресторан італійської кухні «Тоскана Гриль», таверна «Жизнь удалась», паб «Вудсток»,
піцерія «Дівайн» тощо.
Вікторія ШАТИЛО

пам`ять. Не втрачайте свій шанс, проводьте час у чарівній новорічній країні, заряджайтеся позитивом на багато днів вперед та загадайте бажання,
яке обов`язково здійсниться, якщо ви
вдарите у чарівний дзвін!!! Новорічна
Буча чекає на кожного!
Аня ЦЕЗАР

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Я

линковий парад у місті
триває: відбулося святкове
відкриття ялинки у
мікрорайоні Склозаводський.
Раніше засяяли вогнями
новорічні красуні на Тарасівській,
«Варшавському» та поряд із
Новусом.

№51-52 від 30 грудня 2016 року
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ГІСТЬ РЕДАКЦІЇ
ВИБІР
БУЧІ - 2016
У Бучі пройшов перший гастрономічний конкурс на визначення кращого закладу громадського харчування 2016 року.
За умовами конкурсу кращі з п’ятнадцяти закладів, які взяли участь у
передноворічному «змаганні», а саме:
Victoria Park Hotel, Divine Pizza,
Отаманша, Рим, Золотий Дукат,
Fruitberry, Пан Vegan, Піцерія Романтіка, Гармонія, Джем, Алабама Бургер, Піца і котлети, Волкер, Алладін, Кава та чай, - мали отримати найбільшу кількість балів за онлайн і живим голосуванням бучанців. Конкурс
включав дві номінації: «Рекомендують
діти» та «Рекомендують бучанці».
Найцікавіше, що ініціаторами проведення конкурсу стали діти, а конкретно
учасники клубу фотолюбителів Міського центру позашкільної освіти. Олена Шкляр, керівник фотоклубу, розповідає, що робота завдяки завзятості малечі, була пророблена велика.
«Протягом місяця готувався кон-

курс. І в сніг, і в дощ разом із юними
фотографами ми пройшли майже всі
ресторани і кафе Бучі. Від декого почули відмову. Але більшість все-таки наважилася взяти участь у такому
незвичному для міста заході. Наступним етапом була фотозйомка і друк
світлин для представлення бучанцям
під час підведення підсумків конкурсу. Взагалі містяни добре сприйняли

Психологічний портрет по
кавовій гущі
Яких тільки досліджень не проводять психологи. Добралися і до
кави. Вчені стверджують, що існує взаємозв›язок між характером
і кавовими уподобаннями. Ось як
виглядають типові представники
груп-любителів кави:
• Поціновувачі меленої кави без
будь-яких домішок (цукор, вершки).
Це вольові, харизматичні люди. Вони
не бояться визнавати свої помилки і
легко беруть відповідальність на себе.
Тип керівника.

• Любителі солодкої перемеленої
кави. Нестійкі, легко піддаються впливу люди. Милосердні, не позбавлені
благородних поривів. Однак швидко
«остигають» і навіть шкодують про
жертву, на яку наважилися зопалу.
• Шанувальники кави з піною. Такі
люди чутливі і емоційні. Вони вважають за краще слідувати велінням серця. Однак вимогливі і, відкриваючи
душу, чекають відповідного чистого і
щирого ставлення. Найцінніша риса
для них - чесність.
• Віддають перевагу розчинній каві,
люди, які живуть в темпі. Вони успішні і
процвітають, у всякому разі, вони думають про себе саме так. Завжди прагнуть
досягти мети оптимальним шляхом.
• Солодкій каві з молоком надають
перевагу складні і неврівноважені
натури. Вони постійно метушаться і
шукають чогось. У судженнях суперечливі. Меланхолійний тип.
• Любителі кави без кофеїну спокійні, допитливі і нерідко захоплені
собою. Вони не заглиблюються у нові
знання, але знають багато про все і
потроху. Надають перевагу «синиці»,
ніж далекому «журавлю».

Кращі – DіVіNE і ROMANTIKA
ПІЦЕРІЯ «РОМАНТІКА»
Адміністратор Еліна:
- Дуже гарний конкурс, який порадував наш заклад фінальними
результатами. Звичайно, нам дуже
приємно, отримати позитивну оцінку від наших відвідувачів. Хоча ми і
не сумнівалися, що діти оберуть саме
піцерію «Романтика», адже вони
наші постійні клієнти. У меню багато
смачних страв для дітей. А ще у нас
проводяться шахові турніри: діти
грають в шахи, отримують нагороди.

Рецепт тижня від
піцерії «Романтіка»

Піца «Американо» - улюблена страва серед найменших відвідувачів піцерії «Романтика»
З чого приготувати: фірмовий соус,
баварські ковбаски, кукурудза, сир
«Моцарелла», часникова заправка,
картопля фрі, паприка.

цю ініціативу. У соціальних мережах
багато людей дякували за те, що відкрили для себе багато нових, до сих
пір невідомих, місць, де можна приємно і смачно провести час», - поділилася своїми враженнями пані Олена.
Не дивлячись на те, що конкурс проходив вперше, а відтак розголос ще не
пішов містом, через інтернет проголосувало 289 бучанців.
А 25 грудня, коли учасники проекту представили фотовиставку на території Різдвяного містечка Бучі, зібралося чимало бажаючих проголосувати за свій вибір. Переглянувши
світлини, бучанці відправлялися до
глечика, де накопичувалися картки з
номером улюбленого кафе чи ресторану. Тож, наживо проголосувало ще
76 дорослих і 43 дитини.
Після підведення підсумків голосування за участі журі у складі самих
дітей –ініціаторів конкурсу, Андрія
Куцевалова, керівника Центру позашкільної роботи, представника
газети «Бучанські новини», експер-

КОЛЕКТИВ ПІЦЕРІЇ «DіViNE»:
- Вдячні за проведений конкурс
«Гастрономічна Буча», у якому наша
піцерія увійшла до числа лідерів сфери громадського харчування міста.
Для нас позитивна оцінка людей, які
є нашими відвідувачами, важлива і
потрібна. Будемо раді бачити кожного у нашій піцерії, де найпопулярніша страва, звичайно, піца. А дружній і привітний персонал, затишна
атмосфера і смачна піца – змушують
бучанців та гостей міста приходити
до нас знову і знову.
Рецепт приготування основи для
піци - зберігаємо у секреті. Кожен
відвідувач обирає улюблені компоненти для її наповнення, тому тяжко
відповісти, яка піца найбільш популярна. До речі, смакувати її можна
у нас, у теплому приміщенні, дивлячись у вікно, а можна і замовити з
собою. Доставка замовлення від 150
гривень – безкоштовна.
та ХОРЕКА, - переможцем дорослих
симпатій стала Піцерія Divine, яка
набрала 61 голос, а діти надали перевагу піцерії «Romantica», що набрала 45 голосів. Переможцям були вручені пам’ятні таблички «Вибір Бучі 2016», які протягом усього 2017 року
будуть зустрічати гостей. А всі учасники відзначені подяками.
Конкурс «Вибір Бучі», сподіваються організатори, в майбутньому має
стати традиційним та розвиватися у
всіх напрямках сфери послуг. «Ми будемо старатися досягти такого рівня
конкурсу «Вибір Бучі», щоб участь у
ньому була ознакою престижу і відповідності кожного закладу запитам
бучанців у сервісі, гостинності і професіоналізмі», - запевняють Олена
Шкляр та її вихованці.
Алла БАГІРОВА

На правах реклами

Кава по-бучанськи тільки
в «Золотому дукаті»

Хто не знає кав’ярню «Золотий
дукат» в Бучі, той ніколи не ходив
вулицею Енергетиків.
Адже запах кави, яка смажиться десь
по сусідству і наповнює всю вулицю
тонким ароматом тепла і передчуттям
приємних емоцій, підказує напрямок
руху, і ти починаєш очима шукати
вхід до дивовижного світу, де панує
кава і все, що з нею пов’язано. Так і я
вперше потрапила до кав’ярні з промовистою назвою «Золотий дукат».
А потрапивши всередину, ти вже готовий на різні експерименти в пошуку
своїх смакових відчуттів. Добре, коли
чітко орієнтуєшся у своїх уподобаннях. А якщо ні? В кав’ярні працюють
справжні професіонали – баристи,
кавовари, які не тільки вміють приготувати вишуканий напій, але й запропонувати саме той, який відповідає вашому настрою, характеру. «Деякі гості,
- розповідає привітна дівчина Світлана, - навіть напружуються, особливо
ті, хто звик пити апаратну каву. А у нас
же кава із десятками тонів. Вона може
бути легка, міцна, з гірчинкою, з кислинкою, різної концентрації. Я вже не
кажу про розмаїття напоїв, де кава є
лише одним із складників».
Ми дуже часто вириваємося на прогулянку Львовом заради того, щоб
відчути містику кави у затишних
кав’ярнях міста Лева. А насправді треба зробити декілька сот кроків, аби в
повній мірі насолодитися і самою кавою, і затишком кав’ярні. Мало того,
що тобі запропонують напій, якому
ти надаєш перевагу. В «Золотому дукаті» можна обирати. Кавомани опиняться в лагідних руках баристи, який
підкаже і дасть скуштувати різні сорти і купажі кави, які не поступаються
золотому дукату – найціннішій монеті

середньовіччя. А тим, хто надає перевагу чаю, представлений вибір найкращих чаїв із чистих карпатських трав і
ягод. Є в «Дукаті» і кава, і чай, а ще, як
то кажуть, і до них. Унікальна випічка.
Особливо гостям смакує штрудель з
фруктовими і овочевими начинками.
Вражають цукерки ручної роботи – від
найчорнішого шоколаду до молочних
сортів. А верхівкою кондитерської піраміди є цукерка з харчовим золотом
у формі троянди – вона і як щиросерд-

ний подарунок для коханої людини, і
як ліки для серця дуже помічна.
Валентина Дронова, управляюча
кав’ярнею «Золотий дукат», розповідає, що в цьому закутку тиші і спокою,
все продумано до найдрібніших тонкощів: і інтер’єр, і меню, і освітлення. У
всьому присутня кава – її запах, колір,
навіть тихе нашіптування кавоварки.
Не забули автори і бучанську тематику. Уявіть! Ви сидите, роздивляєтеся
панно із зображенням Бучі початку
ХХ століття і п’єте каву по-бучанськи
– рецепт запашного напою, який розроблений саме для нас з вами.
На переконання Валентини з можливостями «Золотого дукату» Буча
ще не знайома в повній мірі. У планах
господині мистецькі вечори, поетичні
клуби, зібрання любителів авторської
пісні. Врешті, «Золотий дукат» - це місце і для рандеву, де сама містика кави
єднає серця закоханих, і для ділової зустрічі, де тиша і спокій налаштовує на
прийняття серйозних рішень.
А ще. Тут вам завжди раді. Особливо
в прохолодні зимові вечори. Приходьте відтаяти і душею, і тілом.

м. Буча, вул. Енергетиків, 2,
тел. (04597) 40-385,
mail: ducat_bucha@ukr.net
Алла БАГІРОВА

ГІСТЬ РЕДАКЦІЇНОВИНИ
НАДЗВИЧАЙНІ
• РЕЗОНАНСНА ТЕМА •

Жорстоке побиття лікарів швидкої:
хто приховується за дверима?

В місті Буча правоохоронці виявили
«неіснуючу» іномарку. Ним виявився
автомобіль «БМВ-525», який за даними
національної бази взагалі не існував.

На Новому шосе поліціянти зупинили автомобіль для перевірки
документів. Власником виявився
30-річний чоловік. Після ознайомлення з документами правоохоронці
вирішили перевірити їх на наявність
в базі «НАІС». Яке ж було здивування і для правохоронців, і для самого
господаря, коли реєстраційні записи
на автівку не були знайдені. А це означає, що дане «БМВ-525» в сервісних центрах на території України не

реєструвався та на нього відповідні
документи не видавалися.
Тепер правоохоронці розберуться,
звідки на авто реєстраційні номери
та і взагалі походження автомобіля.
Наразі проводиться перевірка.

Як не стати жертвою автомобільних ділків?

Купівля автомобіля не в
спеціалізованому салоні може мати свої
недоліки. Старі машини не завжди чисті
в плані їхнього минулого, тому перед
придбанням такого транспортного
засобу варто уточнити деякі моменти.
Можна звернутися до реєстраційної
служби поліції по вичерпну
інформацію, а можна скористатися
сучасним інтернет-сервісом Carlife.

Це перший всеукраїнський on - line
сервіс перевірки історії автомобіля за
його VIN -кодом. Він створений саме
для того, щоб запобігти шахрайству і
приховуванню від покупця достовірної інформації про автомобіль.
Тут є все про зареєстровані в Україні
автомобілі: дані про попередніх власників та операції, пов'язані з транспортним засобом, а так само про
зареєстровані дорожньо-транспортні

пригоди. Також, кожен автомобіль перевіряється по базах угону / розшуку .
Вибірка інформації ведеться на основі
номера кузову (Vin-коду). Якщо в реєстрі нема вибраного вами авто, це означає, що в Україні воно не зареєстровано. Докладний звіт про автомобіль
генерується від 1-15 хвилин.
Сервіс корисний тим, хто продає і
купує автомобілі з пробігом. Продавці
зможуть підтвердити надану інформацію незалежним і достовірним звітом.
Покупці ж зможуть, скориставшись
послугами сервісу, перевірити достовірність та правдивість розповідей
про машину, не вдаючись до послуг
сторонніх фахівців, заощаджуючи
при цьому свій час і гроші.
Послуга коштує 99 грн.
Підготувала Алла БАГІРОВА

• МІСЬКІ БАЙКИ •

Дівчина падала з вікна багатоповерхівки…
В середу на вулиці Києво-Мироцька
зібрався чималий натовп спостерігачів. А причиною стала незвичайна
картина – раз по раз з вікна високоповерхівки злітала донизу дівчина.
Ті, хто підходив, із очами, сповненими переляку, зверталися до присутніх: «Що сталося? І чому всі спокійно
спостерігають за небезпечними експериментами із власним життям? А
дівчина ж така молода!».
Виявляється, Буча вкотре перетворилася на знімальний майданчик. Відійшовши від надлишку адреналіну,
кожний новий глядач вмить заспокоювався, упіймавши оком камери, софіти, знімальну групу і акторів разом
із каскадерами.
Кіношники зазвичай не зізнаються
який фільм знімають, щоб не навро-

чити. Отже, дорогі бучанці, придивляйтеся до нових українських стрічок. Серед них ви обов’язково побачите знайомий під’їзд, а, можливо, і
вікна своєї квартири.
Інформація БН

Те, що трапилось в Ірпені 14 грудня
схоже на сюжет напруженого трилера.
Медпрацівники швидкої допомоги
виїхали з Бучі, щоб врятувати чоловіка,
а довелось рятуватись від нього
самим. «Недужий» в нетверезому стані
жорстоко побив медперсонал.

Одна з потерпілих, фельдшер швидкої Ганна Даценко, що поїхала на виклик того злощасного вечора, вже
кілька тижнів проходить курс лікування в Ірпінській міській лікарні.
Туди жінка потрапила з черепно-мозковою травмою, струсом мозку та гематомою скроневої області. ЇЇ колега
по нещастю, лікар швидкої, теж отримала досить тяжкі травми. Ганна розповідає, що досі в шоці від того, що
трапилось. «За час моєї роботи були
різні випадки, але такого ще не було».
Почалась ця історія з того, що одна
жінка зателефонувала до швидкої з
проханням забрати чоловіка в нетверезому стані до Психоневрологічної
лікарні в Кичеєво, на що диспетчер їй
пояснила, що вони можуть приїхати
на виклик лише в тому випадку, коли
людині зле. Розмова закінчилась та
через півгодини знову зателефонувала та ж жінка, але вже з проханням
врятувати чоловіка. Мовляв, в нього
почались судоми, і він не може прийти до тями. Тоді бригада швидкої
виїхала на виклик.
Та коли вони приїхали, побачили
людину в цілком нормальному стані.
Виміряли тиск, він виявився нормальним – 120 на 70. Жодних ознак
того, що людині зле, лікарі не виявили. Втім чоловік почав розмову на
підвищених тонах і вимагав вколоти
йому якийсь препарат внутрішньовенно. Звісно ж медпрацівники намагались пояснити, що в цьому немає
жодної потреби. Тоді чоловік почав
кричати до жінки: «Кого ти мені викликала? Що це за лікарі? Зараз вони
в мене отримають!». І почав кидатись
до лікаря з фельдшером кулаками.
«Ми зрозуміли, треба звідси тікати
і мерщій вибігли з квартири. Він вхопився за лікаря та почав душити її ж
фонендоскопом. Згодом наздогнав
мене, загнав в куток і почав наносити
сильні удари по голові. Лікар ринулась мене захищати, тоді він переключився на неї. Так ми і тікали від цього
звіра, з 4-го поверху, де він мешкає,
аж до першого. Здавалось, ось-ось
і він нас вб’є», - розповідає про той
страшний випадок Ганна.
Найбільше жінку обурює в цій ситу-

ації навіть не те, що їм збрехали про
поганий стан чоловіка, щоб виманити на виклик і не смертельна небезпека, якої вони зазнали згодом, а байдужість людей.
«Коли ми втікали від нього сходами, ми голосно кричали та гукали на
допомогу. Та ніхто і не збирався нас
рятувати. Лише одна немічна бабуся
трохи відкрила двері і сказала: «Знов
починається» - і відразу їх зачинила. Жінки, які знаходились разом
з ним в квартирі, теж і палець о палець не вдарили, щоб допомогти нам
і захистити. Я розумію, що страшно
виходити до нього. Адже цей чоловік справжній велетень, десь зо два
метри на зріст. Та можна було хоча
б викликати поліцію», - пояснює по-

страждалий фельдшер.
Поліцію медпрацівники викликали
самі, коли їм вдалося втекти від нападника і вибратись з того будинку на
вулицю. Та і тут відбулося щось незрозуміле. Патрульне авто приїхало
на виклик через 20 хвилин та замість
того, щоб викликати слідчо-оперативну групу і затримати буйного чоловіка, вони лише склали протокол, і
поїхали звідти…
«Все, чого нам хочеться – щоб цей
чоловік отримав по своїм заслугам,
і відновилась хоч якась справедливість. Наскільки я знаю, ця людина і
досі на волі. Втім, нещодавно до нас
приїжджав заступник мера Ірпеня і
запевняв, що так просто цю справу не
залишить», - говорить Ганна.
Потерпілі жінки сподіваються, що
справа дійсно зрушиться з місця, і
винного покарають. Втім поки залишається чекати і оговтуватись від
тяжкого стресу. Повернутись до роботи буде вже не так легко, адже ніколи невідомо – хто наступного разу
може бути за дверима...
Спілкувалась Галина КАМІНСЬКА

СТАНДАРТИ ЖИТТЯ
У Верховній Раді зареєстровано
проект закону про запровадження
накопичувальної системи пенсійного страхування та єдині принципи
нарахування пенсій.
Якщо цей закон буде прийнятий (а
в цьому не сумніваються ні депутати,
ні експерти), то влітку 2017 року пенсійну систему чекають серйозні зміни.
Правда, вони торкнуться в першу чергу тих, хто тільки збирається на пенсію, – повідомляє портал «На Пенсії».

Три рівня пенсії

В уряді впевнені, що завдяки новому закону з 1 липня 2017 року в Україні має розпочати роботу трирівнева пенсійна система. Це означає, що
українці зможуть отримувати пенсію
з трьох джерел:
• солідарний рівень, що формується за рахунок єдиного соціального
внеску;
• обов’язковий накопичувальний рівень, що складається з особистих внесків громадян;
• добровільне недержавне пенсійне
страхування.
На думку економіста Олександра
Охріменка, таким чином з Пенсійного
фонду пенсіонер отримає мінімальну
пенсію і збільшить її за рахунок своїх
відрахувань в період роботи.

Що чекає на пенсіонерів в наступному році
Три головні нововведення

- Українці, які не досягли пенсійного віку, будуть платити спеціальні
страхові внески, з яких буде формуватися накопичувальна частина пенсії. Розмір такого внеску складе в 2017
році 2% від заробітку, в 2018 році 3%,
в 2019 році 4%, а з 2020 року – 5%. Таким чином, майбутні пенсіонери зможуть самі накопичувати собі надбавку до пенсії.
- Починаючи з 1 липня 2018 року
роботодавці будуть вносити внески
на особисті накопичувальні рахунки своїх працівників, які молодші 35
років, і мають право на призначення
пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.
В першу чергу, мова йде про людей,
які працюють на шкідливих чи особливо важких роботах (шахтарі, залізничники, працівники авіакомпаній
та інші). За такою ж схемою державні
установи будуть вносити внески для
держслужбовців незалежно від віку.
У той же час, відзначається, що пільговики, які не стануть учасниками накопичувальної системи, як і раніше,
будуть отримувати пільгові пенсії на

умовах, визначених законодавством.
- Буде введено єдиний для всіх порядок розрахунку пенсійних виплат.
Нагадаємо, зараз пенсії розраховують за різними законодавчими актами залежно від категорії пенсіонерів
(пенсії за віком, наукові й військові
пенсії тощо).

Плюси і мінуси

Віце-прем’єр-міністр з питань соціальної політики Павло Розенко переконаний, що запровадження накопичувального рівня пенсійної системи
дозволить не тільки вирішити проблему дефіциту Пенсійного фонду,
але і дозволить уникнути такого болючого для суспільства кроку, як підвищення віку виходу на пенсію.
З чиновником згодні й експерти «Реанімаційного пакету реформ». На
їхню думку, накопичувальна пенсійна
система дасть набагато більший економічний ефект, ніж підвищення пенсійного віку.
Більше того, експерт з питань соціальної політики Маріанна Онуфрик
зазначає, що нова система дозволить
взагалі позбавитися від такого понят-

тя, як «вік виходу на пенсію».
«Якщо людина накопичила достатню суму коштів, то може виходити
на пенсію в 50 років. І навпаки, навіщо обмежувати право людини на працю досягненням певного віку?», – говорить експерт, зазначаючи, що накопичені заощадження можна передати
у спадок: якщо пенсіонер помер, недоотримавши всі гроші, вони дістануться його спадкоємцям.
У той же час економіст Денис Горбач
зазначає, що накопичувальна пенсійна система сильніше схильна до ризиків в умовах нестабільної економічної
ситуації.
«Хто може сьогодні сказати, що буде
з гривнею через 30 років? Чи багато
знайдеться сміливців, готових віднести гроші якомусь фінансовій установі і залишити їх там на 25-45 років?», –
запитує експерт.
А в парламенті попереджають, що
впровадження накопичувальної системи може обернутися додатковим
податковим навантаженням на підприємців.
Джерело: http://zik.ua/

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Автомобіль – фантом

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

13

№51-52 від 30 грудня 2016 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

14

ГІСТЬ РЕДАКЦІЇ
БУВАЛЬЩИНА
Ця незвичайна, а втім тривіальна, шпигунська
історія трапилась в середині 90-х років
минулого століття. А могла б статися і в 60-і, і
в 70-і, і в 80-і...
Микола Мельник зі своєю дружиною Тетяною
прилетіли в Нью-Йорк рейсом «Люфтганза» 1 грудня 1993 року ... Микола був штатним співробітником Першого головного управління КДБ СРСР, а
по-простому - зовнішньої розвідки, в чині майора. Відрядження в країну «головного противника», а по іншому Сполучені Штати в чекістських
колах і не називали, він чекав давно, втомившись
животіти в своєму крихітному кабінетику в Ясенєво, штаб-квартирі КДБ на околиці Москви. За кордон він рвався давно, але майору пропонували поїздку то в Африку, то в Південно-Східну Азію, а то
і зовсім в НДР, що на ті часи вважалося в розвідувальних колах малопрестижним місцем перебування. Інша справа - Штати, Англія або, на худий кінець, Франція. Ось де можна було розгулятися, навербувати агентуру, просунутися по службі, а заодно і підвищити особисте матеріальне благополуччя. Та про останнє колеги воліли скромно мовчати. А по поверненню в СРСР навіть було хорошим тоном попатякати про «клятих буржуїнів», їхній «загниваючий Захід» і про моральне розтління
його мешканців. При цьому в багажі кожного з відряджених завжди виявлялося кілька номерів заповітних «Пентхаузів» або «Плейбоїв» з запальними
красунями на обкладинках.
Майор Мельник працював в Американському відділі ПГУ, аналізуючи інформацію, що надходила від
більш просунутих колег, які, відвідуючи Москву, в
силу того, що відпустку потрібно було проводити
на Батьківщині, хизувалися в костюмах з «Вулворта», а в уїк-енди навіть дозволяли собі з’являтися
на роботі в джинсах «Левіс» або «Лі». При цьому
вони курили виключно «Мальборо» і розмірковували про те, що «Джонні Уоккер» - «параша», «схожа на наш самогон». «Чортові сноби, - думав про
себе Микола, - вже забули, як жерли «Московську»,
закушуючи «Мишкой на Севере»? А болгарські
«БТ» по 60 копійок вважали верхом кайфу?»
Потрібно сказати, що для
Мельника хороші костюми,
«шмаття» і горілчано-сигаретний парадайз були справою майже звичайною. Він
прекрасно розбирався в
одязі і добре знав, що «Вулворт» - магазин навіть не
для середнього американця,
а так... Для тих, хто ближче
до дна суспільства. Сам він
носив скромні, що не впадають в очі, костюми, від незнаного тоді в Союзі «Версачі», і сорочки, куплені його
батьком в лондонському
«Маркс і Спенсер». Таточко у Миколи займав чималу посаду у «Зовнішекономбанку» «шо не ясно?», як говорив його приятель-хохол
Юрко Швед. Але все ж жаба
тиснула. І тому Микола, на
відміну від інших «мажорів», які населяли розвідку
останнім часом, всіляко виявляв старанність і намагався завжди бути на «світлих
очах» у начальства. Хоча
конкуренти все ж піджимали. Той же Швед.
Юркові все давалося легко. Ще будучи «студіози»
Університету імені африканського «борця за свободу» Патріса Лумумби, Швед сподобався «покупцям»
з Контори глибокого буріння, і після закінчення
вузу його забрали в розвідувальне відомство. Були й
інші. І ця не афішована гонитва за місце під американським сонцем була, таким собі, «єдиноборством
без правил», коли хочете – «грою на виживання»,
чи - сафарі на пересіченій місцевості. З тихими болітцями, ямами і ярами, зі страшною звіриною, яка
підстерігала в найнесподіваніших і неочікуваних
місцях простака-мисливця за скарбами.
Щоправда, були і простіші хлопці. Той же Володька Пудін з Пітера, з яким Микола познайомився у
«лісі», в Червонопрапорному інституті КДБ, бувало казав: «Головне - здоров’я, а все інше прикладеться», - і йшов у спортзал, де наполегливо удосконалював кидки і перевороти на татамі . «А може він
і має рацію?» - думав Микола в хвилини туги, коли
його більш фартові колеги, щасливі від нового призначення, виставлялися в якій-небудь забігайлівці
подалі від Ясенєва і Луб’янки.
І все ж Бог був. У цьому майор Мельник переконався, коли одного разу, жарким червневим днем, його
викликав сам начальник ПГУ і, по-батьківськи поплескавши по плечу, промовив:
- Ось і настав твій час послужити Батьківщині, як
то кажуть, на передньому краї.
Серце майора затріпотіло, немов спіймана безжальними кігтями орла голубка:
- Служу Радянському Союзу, - прошепотіли враз

МАЙЖЕ МУЗИЧНА ІСТОРІЯ,
пересохлі губи.
Генерал розуміюче посміхнувся і моментально посуворішав:
- Через годину ти повинен бути у Крючкова.
Ноги, а вірніше філейні частини майора, самі собою стали шукати опору.
- Навіщо? - ледве дихаючи запитально пробелькотів Мельник.
- Тому, що отримаєш благословення, - генерал саркастично посміхнувся. - І цінні вказівки. Голова любить давати «ц.в.» На це він великий майстер. А інструкції від мене отримаєш пізніше. Втім хочу сказати: поїдеш під прикриттям журналіста з АПН. Так
що налягай на творчість. Вчися. У Штати вилітаєш
на початку зими...
Час пролетів швидко. Микола справно ходив на
роботу в «Агентство печати «Новости»», де просиджував ночі, безперервно студіюючи мистецтво «писак». А в цей час його найдорожча половина опановувала навички самооборони і стрільби по мішенях
з ПМ. Навіщо все це було потрібно дружині розвідника - не зовсім зрозуміло. Можливо, традиція
йшла від бойових подруг «лицарів революції». Пояснення ж було гранично ясним: так треба!
Тетяна, як і в дівочі роки, була сором’язливою і ти-

хою, як і її тато, академік якихось там гуманітарних
наук. Носила окуляри і до тридцяти років віртуозно
вивчилася готувати… пельмені з упаковки держпідприємства «Мосхолод». Весь її робочий час та й дозвілля поглинали книги, рукописи і словники. Тетяна Мельник вважалася однією з кращих перекладачів «Художественной литературы». І ось тепер це немічне створіння було змушене тричі на тиждень ходити на стрільби, «настоящим образом», як казав інструктор, опановуючи стрілецьку зброю...
Нарешті настав хвилюючий момент. Валізи упаковані, списки майбутніх подарунків родичам і начальству складені, минуло й страшне похмілля після «парубочого» дозвілля на пленері, а головне - отримані
всі настанови від начальства, і найцінніші - від глави Контори - «не зариватися і пам’ятати про провокації». Потім були проводи в Шереметьєво, знову «на посошок», і ось вібруючий «Боїнг» злетів у московське небо, щоб через тринадцять годин приземлитися в Новому Світі, у ворожому таборі…
У JFK, нью-йоркському міжнародному аеропорту імені Кеннеді, щасливе сімейство зустрічав Швед, якому раніше ніж Мельнику вдалося перебратися на службу через океан. Юрко також трудився в ролі шпигуна-суміжника, поєднуючи журналістську працю на «Известия» з роботою за спеціальністю. Вдень доводилося збирати матеріали
для газети, а ввечері і вночі зустрічатися з інформаторами, вербувати перспективні кандидатури, і до
ранку відсилати секретні телекси в Москву
Швед, придбавши за короткий термін американський лиск, підвіз на своєму бувалому у бувальцях
«шевроле» Мельників в Манхеттен, де і здав пілігримів - з рук на руки - місцевому резиденту КДБ Станіславу Альфредовичу Мещерякову, що трудився
під прикриттям в секретаріаті ООН. Мещеряков, в
свою чергу, бурхливо привітавши гостей, що вилилося через короткий час у п’янку до ранку, відвіз їх на
квартиру в Бронксі, і життя потекло своїм шпигунським річищем. В світлу пору - журналістика, ввечері і вночі - шпигунство. І поки Микола працював на
благо соціалістичної Батьківщини, пізнаючи тонкощі життя шпигуна в Америці, Тетяна насолоджувалася свободою: швендяла книгарнями, дивуючись розмаїттю і багатству друкованої продукції; «ганчір’я» її
мало цікавило. Дні минали стрімко. Микола втомлювався на роботі, і єдиною його відрадою були ліжко і
подушка - годинни відпочинку були ліченими.
Робота в Америці через деякий час стала здаватися рутинною. Раз-пораз і Микола подумував про те,
що в Москві все було не так вже й погано. «Служба дні і ночі» - з 9-ї і до 18-ї. Вихідні з риболовлею...
Театр, концерти, гостини у друзів... А тут... Грошей
завжди катма, потрібно було заощаджувати, та й
особисте життя притупилося: близькість з рідною

дружиною ставала все рідшою і рідшою...
Якось на черговій плановій зустрічі Мещеряков
спантеличив журналіста під прикриттям простим,
як тоді здавалося, питанням:
- Ти як до свінгу ставишся? - відводячи очі вбік, запитав резидент.
- Це що? Дюк Еллінгтон якийсь? - перепитав Микола.
- Ну, майже, - хмикнув Станіслав Альфредович. Ти мені краще скажи: ти Пітера Вайнера знаєш?
- З «Нью-Йорк Пост»? Знаю. А що?..
- Цей їхній Петька, за нашими відомостями, досить непогано обізнаний про закулісну метушню в
Білому Домі. Ну ти розумієш: хто кого підсиджує,
хто з ким спить... Нам необхідно його заарканити. І
тобі відводиться в нашій операції, як це сказати… А
от… Зіграти першу скрипку. Думаю, твій смичок, посміхнувся резидент, - тебе не підведе.
- Який смичок? - насторожився Микола.
- Заспокойся. Я це так, образно. А втім... Коротше. Тобі доручається провести операцію надзвичайної важливості. Тобі і твоїй дружині... У разі успіху
готуй дірку для ордена і нові погони.
- А до чого тут моя дружина? - здивувався Мельник.
- А до того, - Мещеряков якось неприродньо скривив губи, - що свінг - це така сексуальна гра. Сімейні
пари обмінюються партнерами, - видихнув резидент.
Микола закляк, мов соляний
стовб. Його очі стали круглими, неначе у домашнього кота, якого люблячий господар несподівано крутнув за геніталії.
- Ти що? - тільки й видихнув майор.
- Так треба, Коля, - по-батьківськи
м’яко і в той же час переконливо промовив резидент. - Є таке слово: треба. Ти ж присягу давав на вірність
Батьківщині. І тепер твоя невірність,
- не втримався резидент від каламбуру, - стане лакмусовим папірцем вірності. Ось так, - підсумував розмову
Мещеряков. - Докладні інструкції отримаєш через кілька днів.
Настанови були ясні, як Божий
день. Потрібно було на сексуальній основі увійти в довіру до американського журналіста, подружитися
з ним і - завербувати. На все про все Миколі відводився тиждень. І найважчим в цій операції було
підключити до шпигунсько-сексуальних ігор дружину. Тетяна, вихована в кращих традиціях радянської моральності, була в питаннях любові, м’яко
кажучи, профаном. Вершиною її сексуальних фантазій був «французький поцілунок». Та й що це таке
насправді вона толком не знала.
Микола приступив до «вербування» дружини з
«Камасутри», прикупивши цей дорогий багато ілюстрований фоліант в «Барнс енд Нобл». Супутниця
життя, на подив, спокійно прийняла подарунок і навіть стала захоплено пояснювати сторопілому Миколі про те, яке місце дана книга відіграє в культурі Індії. Для чоловіка така обізнаність дружини стала певною несподіванкою. Тим часом Танька, із зацікавленням розглядаючи відверті ілюстрації, пояснювала свій інтерес суто пізнавальним моментом.
Микола замислився: «Хм, - думав він. - Недарма
ж кажуть: в тихому болоті чорти водяться». І тоді
він зважився. І розповів коханій про нове завдання. При цьому Микола напирав на свідомість і «священний обов’язок» радянської людини. Тетяна слухала чоловіка задумливо. Легка замріяність торкнулася її очей. Потім вона піднялася зі свого місця, підійшла до Миколи і врізала його по морді. Микола брикнувся зі стільця і залишився лежати на підлозі, вражений силою аргументу. Але потім сталося
і зовсім неймовірне. Тетяна сіла на диван. Витерла
мимовільну сльозу і відповіла в такому дусі: якщо
партія сказала треба - комсомол відповів: єсть! Вона
згодна. Однак у неї є умова. Завтра ж Микола виділяє їй пристойну, вона підкреслила, при-стой-ну
суму і вона їде отоварюватися у відомий (й дорогущий) дамський бутик на П’ятій авеню.
Миколу зачепила така рішучість і безкомпромісність подруги, помножена на меркантильність, і він
відповів, мовляв, в «куфайці походиш». За що і був
битий вдруге...
Напередодні Різдва Микола Мельник подзвонив
Пітеру Вайнеру і запропонував зустріти свято в стилі «а ля рюсс» в ресторані «Арбат» на Брайтоні. Пітер погодився. Що-що, а пити «на шару» він любив
до безкінечнності. Увечері дві сімейні пари зустрілися у «Арбатці», який розташовувався у неприглядній
триповерхівці під сабвеєм, що немилосердно гуркотів над головою. «Арбат» був чи не найстарішим питним закладом «маленької Одеси» і нагадував собою
кращі зразки радянського ресторану часів НЕПу. В
шинку, з огляду на американське свято, який «росіяни» відзначали з таким же самим задоволення, як
і свої рідні, місць практично не було. Дим стояв, за
традицією, коромислом, горілка лилася рікою (в основному шведський «Абсолют»), а на крихітній сцені Міша Гулько пронизливо виводив свою корон-

обходжати Миколу. Гострий її ковбойських чобіт наполегливо розсовував
ноги радянського комарада, намагаючись намацати потаємне, але «завзяте» зіщулилося і не піддавалося на
провокацію.
Нарешті веселощі в ресторані досягли свого апогею. Гості закладу стали залишати «Арбат». І незабаром
Пітер, як би зненацька, зауважив,
що він знає затишний мотельчик на
Лонг-Айленді, де можна продовжити
самміт. Всі враз погодилися. І радянсько-американська компанія вирушила продовжувати веселощі.
Мотель «Сі Біч» був звичайним
спальним закладом на березі океану з
дешевими номерами і звичайним набором меблів: «кінг-сайз» ліжко, два
стільці, стіл і телевізор на тумбочці. Зняли два номери. Випили. Потім
ще. І ще... Пітер, обіймаючи Тетяну за
талію, як рідну, якось природньо побажав свій дружині і все ще тверезому Миколі «гуд найт», і поволік дружину радянського шпигуна, яка на-

віть і не намагалася чинити опір, в сусідній номер. А Ненсі зараз же відправилася в душову.
Микола налив собі склянку, завбачливо заниканого «Абсолюту», і випив
її залпом, зовсім не відчуваючи смаку. Потім налив собі знову… І як виявилося, вчасно. На порозі туалетної
кімнати з’явилася Ненсі ... І до цього
не виблискуюча привабливістю, зараз
вона виглядала просто приголомшливо. В тому сенсі, що Микола вмить налив собі чергову склянку. Видовище
було ще те. Майор не вірив своїм очам:
юнацькі груди на жіночому тілі і тріумфальна арка тазостегнового суглоба, під якою міг пролетіти легкомоторний літак, увінчана жмутом чорного жорсткого волосся...
- Іди сюди, дарлінг, - прошепотіла Ненсі і кинулась на майора КДБ... А за тонкою стіною мотелю голос улюбленої Тетянки досягав крещендо... Микола впав
у забуття. Про те, що відбувалося далі,
він вважав за краще не згадувати. Містер і місіс Вайнер залишилися задоволе-

ні... Вони зустрічалися ще тричі...
Через тиждень вранці Микола відправився справляти малу нужду. А через
мить він мало не кричав від болю. «Музичні ексзерсіси» з американцями не
пройшли даром: похід до венеролога був неминучий… «Який сумний кінець!» - відчужено подумав Микола.
Наступного дня Тетяна, вліпивши
черговий ляпас чоловікові, вирушила до Москви, де і подала на розлучення. Через місяць Миколу відкликали
з Нью-Йорка. І він знову зайняв свій
кабінетик в Ясенєво. Як і було обіцяно, майору присвоїли чергове військове звання і вручили... орден Дружби
народів.
А Пітер Вайнер охоче пішов на вербування, хоча і виявився «пустушкою». Ніякою особливою інформацією він не володів. Та й, швидше за все,
про свої контакти з радянським журналістом повідомив ФБР…
Ось така різдвяна історія. Може бувальщина, а може і ні...
Сергій КУЛІДА

ОПОВІДАННЯ

Я

Новорічні походеньки

к і в героїв відомого кінофільму
Ельдара Рязанова «Іронія
долі, або З легкою парою», у
колектива нашої кафедри теж була
своя традиція — зустрічати Новій
рік у перший день виходу на роботу,
тобто після святкування у колі сім’ї,
і обов’язково у новому ресторані,
що тільки-но відкрився. Пам’ятаю,
у тому році відчинив двері ресторан
річкового вокзалу, де ми й зібралися
десь о шостій вечора...

Щоб усе далі було зрозумілим, декілька слів про себе. Я був аспірантом, мав гарну сім’ю: дружину і двох
дітей. Ми жили в селищі Буча, у батьків, і мені доводилося щодня їздити до
Києва електричкою. Дружина завжди неохоче відпускала мене на нашу
хлопчачу вечерю, попереджаючи, щоб
у будь-якому вигляді повертався ночувати додому. Мабуть, за святковим
столом я один поглядав на годинник,
бо розклад електричок знав напам’ять
і, зрозуміло, боявся запізнитися на
останню. Вона вирушала від приміського Київського вокзалу о 23 годині з
хвилинами.
Тоді вже була відкрита перша черга
метрополітену від станції “Дніпро” до
“Вокзальної”. Зрозуміло напідпитку, я
попрощався з колегами і побіг від річкового вокзалу до станції метро “Хрещатик”. Ледь устиг. Електричка стояла
не на тій колії, звідкіль вона завжди
відправлялась у напрямку Тетерева.
Це мене збентежило. Зайшовши до вагона, я почав питати пасажирів, куди
їдемо. Для більшої впевненості спитав чоловік п’ять. Коли всі відповіді
збіглися — до Клавдієва — і я відчув,
що мої запитання почали дратувати
пасажирів, — заспокоївся і зручно
влаштувався біля вікна. Електричка
рушила, і я задрімав.
Прокинувся і відразу подивився у
вікно. Лишенько — у вікні незнайомий пейзаж! Той, хто протягом багатьох років щодня їздить електричкою,
знає, що, де б його не розбудили, він,
глянувши у вікно, без помилки назве

перегін чи навіть кілометр. Я до пасажирів:
- Куди ми їдемо? Де знаходимось?
- Тільки-но рушили від станції Немішаєве.
А мені ж до Бучі!
- Не хвилюйтеся, молодий чоловіче,
скоро кінцева — Клавдієве, там і заночуєте, бо вранці перша електричка
відправляється на Київ без чверті о
п’ятій.
Я глянув на годинник — о пів на
першу. Що ж робити? Хміль як рукою
зняло, — зайду, думаю, до приміщення станції. Перспектива появи перед
очима ревнивої дружини без алібі
мені нічого доброго не віщувала. Але
не візьму ж я довідку на вокзалі, що
промучився ніч у залі чекання!
Тоді електрички ходили тільки до
станції Клавдієве, тому зала чекання

була переповнена. Коли я туди зайшов, важкий дух ударив мені в ніс
(дядьки просушували онучі, палили
махорку й самосад), і я знову захмелів.
Вискочив на свіже повітря, а там —
мінус п’ять з туманом. Я був у плащі,
холод пробирав до кісток. Ну, все,
якщо залишусь у залі — помру від
смороду, коли на пероні — від холоду. Що робити? Мозок працював, як
ЕОМ: вирішувалася проблема самозбереження. Пригадую, мій добрий
знайомий, аспірант сільгоспакадемїї
Боря, який часто їздить зі мною в
електричці, живе у Клавдієві. Ось де я
переночую, це моє алібі!
Я бував у нього раніше, інколи ми
разом полювали. Живе він поруч з
вокзалом. Біжу до нього. Стукаю.
Вийшов зі свічкою на веранду його
батько.
- Відчиніть! Це я, Діма з Бучі. Де
Боря?
- Після святкування свого дня народження він спить мертвим сном.
Онде бачиш повний тазок — це він
наблював!
- Пустіть мене переночувати, — благаю.
- Вже перша година ночі. Я так пізно
нікому не відчиняю, — відповів Борин батько.
Ну, що ж, як нема, то й дарма. Повертаюсь на станцію. І раптом промайнула думка: ніж загинути тут від холоду
й смороду, краще піду додому. До Бучі
по рейках і шпалах — лише двадцять
кілометрів. Вирушив. Що це була за
ніч!
По шпалах і щебеню, який примерз
до них, широким кроком пішов додому. Пам’ятаю, що між селищами Клавдієве та Немішаєве навіть вовк вив.
Це тільки прискорило мою ходу.
Коли я стукав у вікно свого дому, то
почув, що від станції Буча вирушила
перша електричка. З якою «радістю»

відчиняла мені двері моя дружина —
ви собі не уявляєте. Досить тільки однієї її фрази:
- Йди туди, звідкіля прийшов!
Перше моє алібі було:
- Подивися на мої нові черевики, у
яких повідпадали підошви. Я пройшов двадцять кілометрів по шпалах
із Клавдієва — так рвався додому.
- Нічого не знаю, нічому не вірю.
Тільки розлучення!
- Не поспішай із розлученням, —
кажу я, — у мене в Клавдієвому є залізне алібі. Батько Бориса бачив мене,
тільки не відчинив двері. Тому я прийшов пішки.
Мій жалюгідний вигляд розчулив
дружину, і вона сказала:
- Заходь і лягай спати.
- Ні, — відповів я, — зараз же поїхали до Клавдієвого, і ти переконаєшся
в правдивості моїх слів.
- Добре, лягай спати! Нікуди я не поїду. Я тобі вірю.
Минув тиждень. Випадково зустрічаю Бориса в електричці. Він єхидно
усміхається і каже:
- Ну ти дав!
А я у відповідь:
- Ну й батько у тебе!.. Не впустив
мене навіть переночувати.
- І правильно зробив, бо ти був не
один, а з двома дамами. Тому він і не
відчинив.
Мене кинуло у холодний піт: а якби
моя дружина погодилася перевірити
моє алібі?
Це батько Бориса вигадав, щоб син
не сварив його за те, що не впустив
мене переночувати. Я ж у думках був
вдячний Богові, що дружина не поїхала перевіряти моє алібі. Сім’я збереглася. Але мені й досі соромно за Борисового батька.
Дмитро ЗГОРСЬКИЙ
Малюнок: Олена ПЕЛЮШОК

ВЕСЕЛИХ СВЯТ!
- Що ти подарував дружині на Новий Рік?
- Путівку в Таїланд.
- А вона що тобі?
- Полетіла!

***

Згідно даних мобільних операторів, серед вітальних новорічних СМС з великим відривом лідирує наступна: “Дякую! А хто це?”.

***

Минулого Нового Року я відмовився від олів’є.
Цього року спробую від мандаринок відмовитися –
треба ж з’ясувати від чого мені так погано 1 січня.

***

Новий рік, зима, вечір, холодно. На засніженій
дорозі стоїть даїшник і гальмує машини. Назу-

стріч мчить джип. Він його гальмує і підходить
ближче, але коли бачить в ньому два амбали –
розгублюється.

***

Новий українець:
- Чого треба?
Даїшник:
- Поколядувати можна?

***

Маленька племінниця — гості:
— Тітко Розо, як добре, що ви приїхали на Новий рік. Тепер у нас буде повне щастя.
— Чому ти так вирішила?
— Тому що тато, коли дізнався, що ви до нас
їдете, сказав: “Тільки її ще нам для повного щастя бракувало!”

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

но-ностальгічну: «І вот я проститутка...». Микола зіщулився від двозначності цього блатного хіта і став шукати місце під ресторанним сонцем.
Стільці знайшлися. Два журналісти,
«вечірні нью-йоркці» - Серьога Владіміиров і Петька Міровській, а також
їхній колега з «Нового русского слова» Сашко Гранд, які либонь «водили козу» вже зранку, вирішили залишити насиджене місце, і для гостроти вражень збиралися ще послухати Віллі Токарєва в «Одесі». Компанія, побачивши Миколу і його супутників, спробувала залишитися, але
Мельник рішуче припинив їхні потуги, пояснивши, що у них важлива розмова. На що Гранд резонно зауважив:
- Хлопці, пішли. Дупою відчуваю
руку Москви!
Веселощі в «Арбаті» проходило
дещо натягнуто. Хоча і випито було
не мало. Тетяна, між тим, оцінюючи
поглядала на жирного кабана Пітера,
в той час, як Ненсі, худа, як голобля,
дружина американця стала активно
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З ПИТАНЬ РОЗМІЩЕННЯ
РОЗМІЩЕННЯРЕКЛАМИ
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Вітаємо з днем народження!
Григоруся Миколу Павловича,
депутата Бучанської міської ради

Татарчука Сергія Анатолійовича,
інспектора інспекції з благоустрою

Шупика Сергія Миколайовича,

директора Департаменту агропромислового розвитку
Київської
обласної державної адміністрації

Шумака Ігоря Володимировича,

директора ВАТ «Науково–дослідний інститут склопластиків і волокна»

Проблеми з хребтом вирішить профілактор Євмінова
«Здорова спина – це просто,
якщо систематично приділяти
увагу і прислухатися до свого організму», - переконують у Центрі
здорової спини філіалу Євмінова
«Ніка» і радять займатися на профілакторі Євмінова.
Методика занять на профілакторі
Євмінова розроблена для того, щоб
справлятися з проблемами хребта,
навіть такими як міжхребцева грижа, остеохондроз, сколіоз, спонди-

Левківську Інну Олексіївну,

головного спеціаліста з питань внутрішньої політики організаційно–кадрового відділу Бучанської міської ради
З повагою, Бучанська міська рада,
колектив редакції «Бучанські новини»

Василя Петровича Яцюка
та колектив ПрАТ «Меліоратор»

вітаємо з Новим роком та
Різдвом Христовим!

льоз, радикуліт.
Зазвичай лікування цих хвоСпеціальна програма вправ
робо вимагає бадля спини за методикою Євмінова
гато зусиль та
Профілактика сколізозу
часу.
Масаж: класичний, східний, медовий, камінням,
Вправи на проантицелюлітний, релакс. Фітосауна. Йога для початківців. філакторі ЄвміЦигун.м.Буча, вул. Нове шосе, 16; тел. (068) 968-66-28 нова спрямова-

Центр здорової спини філіал Євмінова «Ніка»

Висловлюємо подяку за підтримку всіх нас у
складну годину.
З повагою Родини Загиблих Героїв міста Буча
«Ірпінське бюро правової допомоги»
Вишневського місцевого центру

з надання безоплатної вторинної правової допомоги Міністерства юстиції України БЕЗКОШТОВНО надає
правову допомогу (первинну - консультації з правових
питань, складання документів правового характеру
(заяви, запити, скарги і інші) та забезпечує доступ осіб
певної категорії до вторинної правової допомоги.
За детальною інформацією звертайтесь по тел.: (04598)5-36-01,
(04598) 5-36-21, (073) 073-42-11 або
за ел. адресою: irpinske@kyiv.legalaid.gov.ua
Бюро розташоване за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, буд.2-а,
Центр надання адміністративних послуг Ірпінської міської ради.

Чекаємо на вас
у новорічну ніч!

Якщо до вас прийшло
навіть 500 гостей,
в нашому кафе
всім буде смачно,
весело, комфортно і заощадливо.

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

Оголошення про проведення конкурсу

Робочі моменти

Додаткова інформація по
телефону: (097) 599-99-94

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.

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО!

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

Співчуття

Магазин «Ритуал»
Повний комплекс
ритуальних послуг

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

Наша адреса: селище Ворзель,
вул. Семеніївська (в
приміщенні колишньої їдальні
санаторію «Перемога»).

Магазин
«М’ясна лавка»

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

На нещодавній зустрічі мера
міста Анатолія Федорука із
працівниками благоустрою
йшлося про необхідність
придбання спецодягу для
роботи у зимовий період.
Сьогодні 30 комплектів теплих спецкостюмів отримали
працівники,які забезпечують
чистоту у місті.

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,

ні на зміцнення м’язів спини, формування правильної постави, профілактику і реабілітацію остеохондрозів і сколіозів, опрацювання попереково-крижового відділу хребта.
Комплекс вправ сприяє збільшенню
рухливості, зняття неприємних відчуттів і больового синдрому.
Приділивши всього 15 хвилин
в день для занять на профілакторі Євмінова – ви відчуєте результат.
Заняття на профілакторі Євмінова –
ідеальне рішення
для будь-кого, хто
хоче зберегти свій
хребет здоровим.
Пр оконс ульт уватися, підібрати
комплекс
вправ,
що
допоможуть
позбутися проблем
у хребті та болю у
спині, навіть придбати профілактор
Євмінова можна
у Центрі здорової
спини «Ніка».
Також тут можна розслабитися і
зняти стрес, усунути болі у спині
чи інших частинах тіла, м’язах за
допомогою масажу. А покращити
самопочуття та отримати задоволення від процедури розпарювання у фітобочці.

Територія 80-х

• Комплексні обіди від 35 грн.
• Найсмачніша піца
• Вишуканий бенкетний стіл
• Жива музика на замовлення
• Смачна кава та напої.

Виконавчий комітет Ворзельської селищної ради оголошує
конкурс на заміщення вакантної посади: головний спеціаліст-юрист.
Вимоги до претендентів: громадянство України, вища освіта за освітнім кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;
стаж роботи за фахом на менше 3-х років, вільне володіння
державною мовою та основними навичками роботи з комп`ютером. Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою:селище
Ворзель, вул.Курортна (В.Жовтня), 72 -виконавчий комітет
Ворзельської селищної ради,телефон для довідок 46-444,
крім вихідних та святкових днів.
Перелік необхідних документів:
1. Заява на ім`я Ворзельського селищного голови.
2. Особова картка (ф.П-2ДС).
3. Декларація про доходи за 2015 рік.
4. Копії документів: диплом з додатками, паспорт, військовий квиток, ідентифікаційний код, медична довідка.
5. Фото 4*6-2 шт.

30 грудня 2016 року

Колектив редакції
«Бучанських новин»
висловлює співчуття
журналісту
Івану Жуку в зв’язку
з тяжкою втратою –
смертю батька.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я Борисова
Ігоря Борисовича, вважати недійсним.

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

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

Передплатити газету на 2017 рік можна у відділеннях
Укрпошти, листонош або в редакції.
Передплатний індекс – 08034. Вартість передплати на
рік становить 144 грн 28 коп., що на 50% дешевше, ніж
купувати видання.

З 1 СІЧНЯ 2017 РОКУ – НОВА
ФОРМА ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО
МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ

В бюлетені «Офіційний вісник України» від 08.11.2016
р. № 86 опубліковано Наказ Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року №821 «Про внесення змін
до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня
2015 року №859», зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 11 жовтня 2016 року за № 1349/29479 (далі – Наказ №821), яким внесено зміни до форми декларації про
майновий стан і доходи.
Відповідно до внесених Наказом №821 змін буде зменшено обсяг декларації (кількість додатків з чотирьох
зменшується до двох; передбачені: Додаток Ф1 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних
осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами» та Додаток Ф2 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних
осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою») та внесено зміни в порядок розрахунку
податкових зобов’язань фізичних осіб-підприємців.
Наказ набуває чинності 31 грудня 2016 року.
Нова форма декларації про майновий стан і доходи
вводиться в дію з 1 січня 2017 року.
Ірпінське відділення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС
у Київській області
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