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розвивати власний потенціал

Голова Київського регіонального відділення
Асоціації міст України, Бучанський міський
голова Анатолій Федорук взяв участь у загальних зборах Асоціації міст України.

П

ро найважливіші для місцевих громад питання –
проект Державного бюджету України на 2018 рік у
розрізі інтересів регіонів, законодавче забезпечення реформи місцевого самоврядування йшлося під час засідання, яке відбулося за участі Прем’єр-міністра України
Володимира Гройсмана, віце-прем’єр-міністра – міністра
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія
Зубка, членів Уряду, народних депутатів і більш ніж 300
лідерів місцевих рад.
Підходи до управління державою в Україні мають бути
змінені в бік розвитку власного потенціалу і поступової
відмови від зовнішньої підтримки. Про це сказав Прем’єрміністр України Володимир Гройсман на загальних зборах
Асоціації міст України.
Він наголосив, що практика «походів з протягнутою рукою»
у пошуках джерел фінансування має відходити в минуле.
Він зауважив, що на центральному рівні необхідні
зміни запроваджують. Ідеться про багато ініціатив – від
фундаментальних перетворень у соціальній сфері до поліпшення умов ведення бізнесу та законодавчого забезпечення розвитку підприємництва.
Треба також, щоб і місцеві ради створили прозорі умови ведення бізнесу і підприємництва, а правоохоронні органи перестали чинити тиск на бізнес, – зазначив
Володимир Гройсман.

«Переконаний, що наприкінці 2018 року ми будемо підбивати реальні підсумки роботи», – підкреслив Прем’єрміністр.
На порядок денний Загальних зборів було винесено низку організаційних питань діяльності Асоціації. Зокрема, міські
голови заслухали Звіт про роботу Правління та Виконавчої дирекції Асоціації міст України за 2017 рік.
Далі Збори перейшли до розгляду питання обрання голови Асоціації. Правління АМУ рекомендувало на цю посаду
вдруге обрати Київського міського голову Віталія Кличка. За підсумками голосування його кандидатуру учасники
Зборів підтримали одноголосно.
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На контролі влади
Потрібна лише воля
депутатів
На цьому пленарному тижні в депутатів Верховної Ради України є
можливість зробити великий крок
уперед у впровадженні децентралізації, і це займе зовсім небагато часу.
Законопроекти, які місяцями відкладали, і які потрібно терміново
ухвалити з порядку денного децентралізації, добре підготовлені, вже
обговорені, й потрібна тільки підтримка нардепів.

Законопроект 4773 про внесення змін до бюджетного кодексу.
Він дасть змогу об'єднаним територіальним громадам, вибори до
яких відбулися у 2017 році та будуть
відбуватися, отримати прямі міжбюджетні відносини. А також дасть
можливість розробити та затвердити перспективні плани формування
громад у межах областей.
Законопроект 6466 про приєднання територіальних громад до
міст обласного значення.
Громади навколо міст вже давно
користуються всією міською інфраструктурою, отримують послуги - тепер дозвольте їм сформувати
спільну об'єднану територіальну
громаду і розвиватися.

Питання енергозбереження,
енергоефективності, зокрема,
й механізми їх вирішення в навчальних закладах перебувають на контролі місцевої влади.

Хід проведення робіт спільно з
проектантами ,підрядниками і
замовниками обговорив Бучанський міський голова Анатолій
Федорук.

Б

ули проведені навчання енергоменеджером міста для працівників
закладів освіти щодо внесення даних
в електронну програму аналізу споживання енергетичних ресурсів "Київщина
енергоефективна", що дозволить контролювати споживання енергоресурсів,
аналізувати та заощаджувати.
- До цих питань ми підходимо не
просто з позицій заощадження та
ефективного використання енергії в
навчальних закладах, а яким чином
ми можемо забезпечити належні умови навчання у кліматично дружній та
економічно ефективний спосіб, – наголосив Бучанський міський голова
Анатолій Федорук. – Про доцільність
такого підходу свідчить і досвід розвинутих країн Європи, де питання забезпечення комфортних умов у школах

Триває реконструкція
Бучанського центру
позашкільної роботи

стоїть на першому місці, а енергоефективність та енергозаощадження розглядаються як обов'язкова складова,
механізм, що забезпечує досягнення
необхідних показників мікроклімату з
найменшою шкодою для довкілля. Саме
тому, на підгрунті кращих європейських
практик та вітчизняного досвіду громадських ініціатив, ми започаткували
унікальний для України за змістом проект і йдемо шляхом його впровадження.
Це саме те, що потребує школа, у
якій наші діти проводять 11 років свого життя.
Інформація «БН»

Депутатські звіти

Минулими вихідними депутати звітували перед виборцями

Н

ародні обранці Бучанської
міської ради представляли
свої щорічні звіти виборчому
електорату. Відповідно до закону «Про
місцеве самоврядування в Україні» та
ст. 16 Закону України «Про статус місцевих депутатів» народні обранці розповідали, що робили для населення цілий рік. Для депутатів кожного округу
було надано окреме приміщення.
Небайдужими були й городяни. На
«звіти» прийшли бучанці, активісти та
всі охочі послухати своїх уповноважених, які представляють їхні інтереси в
місцевій раді.

Уже за кілька днів розпочнеться
монтаж даху: під час робочої наради узгоджено всі деталі для його
зведення.
Інформація «БН»
Найбільше народу зібралося там,
куди депутати активно запрошували.
Адже, їм було що сказати в щорічному
звіті: соціальні питання, освітянські
теми, побутові проблеми та ін.
Також наголошували, що чекають
громадян на особистий прийом і допомогу в тій чи іншій ситуації в межах
своїх можливостей.
Обранці розповідали не тільки, що
зробили, а й що планують зробити в
найближчому майбутньому.
Так, наприклад, депутат VII скликання, секретар Бучанської міської
ради Василь Олексюк виступає за збереження історичного центру міста та
пропонує зробити вулицю Енергетиків
пішохідною (від пам’ятника Шевченку
до Бучанської поліклініки).
Після звітування громада задавала
питання та активно обговорювала почуте.
Інформація «БН»

Алгоритми співпраці
Законопроект 6403 про внесення
змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".
На сьогодні до складу об'єднаної
територіальної громади може входити від 5 до 50 населених пунктів, через що в умовах чинного
законодавства неможливо розробити й затвердити спільний генеральний план населених пунктів.
Законопроект забезпечує об'єднані
територіальні громади єдиним документом щодо просторового планування — планом об'єднаної територіальної громади.

Під час проведення апаратної наради, на якій було детально обговорено стан підготовки міста
до зими, Бучанський міський голова Анатолій Федорук особливо
акцентував увагу на прибиранні
прибудинкових територій, укладанні угод ОСББ, ЖБК з організаціями, що надають послуги з прибирання снігу. Окремі керівники
не чекають вказівок і самостійно
приймають рішення. Проте не всі
вчасно переймаються вирішенням цієї проблеми.

О

перативно відбулася й нарада з
представниками житлово-експлуатаційних організацій, під час якої
детально обговорено стан підготовки
підвальних приміщень для евакуації
людей у разі виникнення надзвичайної ситуації та забезпечення спецтехнікою для зимового прибирання.
Міський голова запропонував алгоритми співпраці для закупівлі необхідних механізмів шляхом співфінансування відповідно до діючої в місті
Програми підтримки ОСББ.
Часу для подання пропозицій від
голів ОСББ залишилося небагато,

тому необхідно ефективно використати його, аби перший у нинішньому
році сніг не став серйозною проблемою для мешканців міста.
Інформація «БН»

Відповідно до розпорядження Бучанського міського голови Анатолія Федорука 35 сесія Бучанської міської ради VІІ скликання відбудеться
23 листопада 2017 року о 10 годині в приміщенні Центрального будинку культури за адресою: м. Буча, вул. Пушкінська 61-в.
Порядок денний
1. Про стан сплати податків, зборів та
обов’язкових платежів до бюджету міста
Буча за 9 місяців 2017 року
2. Про виконання бюджету міста Буча за
9 місяців 2017 року
3. Про внесення змін до рішення 23 сесії
Бучанської міської ради VII скликання від
22 грудня 2016 року за № 972-23-VII «Про
бюджет міста Буча на 2017 рік»
4. Про безкоштовну передачу необоротних активів з балансу відділу культури та
спорту виконавчого комітету Бучанської
міської ради на баланс відділу освіти
Бучанської міської ради
5. Про списання необоротних активів з балансу Управління праці, соціального захисту та
захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи Бучанської міської ради
6. Про розгляд звернень щодо застосування відсоткової ставки орендної плати
за землю та внесення змін до договорів
оренди земельних ділянок:
6.1. Про розгляд звернення ТОВ
«Молодіжний
житловий
комплекс

«ОБОЛОНЬ» (земельна ділянка, площею
21799 кв.м, в межах вулиць М.Булгакова,
Вишневої та Л.Українки, в м. Буча).
6.2. Про розгляд звернення ФОП Валяра
Олександра Володимировича (земельна ділянка, площею 2199 кв.м, по вул. Шевченка,
2-б, в м. Буча).
6.3. Про розгляд звернення ФОП Чернишевої
Наталії Анатоліївни (земельна ділянка, площею
750 кв.м, по вул. Інститутська, 54-а, в м. Буча)
(особистий строковий сервітут).
7. Про внесення змін до рішення
Бучанської міської ради «Про затвердження Програми соціально-економічного та
культурного розвитку міста Буча на 2017
рік» №1025-24-VIIвід 26.01.2017
8. Про використання комунального майна територіальної громади міста Буча:
8.1. Про розгляд звернення ФОП
Гніденко А.О
8.2. Про розгляд звернення ФОП
Поліщук Г.Ю
8.3. Про розгляд звернення ФОП
Мужановська М.М.
8.4. Про розгляд звернення головного

управління юстиції у Київській області
(Бучанської нотаріальної контори).
9. Про роботу Управління праці, соціального захисту та захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи м.
Буча щодо виконання міської Програми «З
турботою про кожного»
10. Про виконання програми розвитку
бібліотечної галузі м.Буча.
11. Про заслуховування звіту про роботу постійної комісії з питань регламенту,
правової політики, депутатської етики та
контролю за виконанням рішень ради та її
виконавчого комітету
12. Про заслуховування звіту про роботу постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва,
житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів та інвестування
13. Про заслуховування звіту про роботу
постійної комісії з питань містобудування
та природокористування
14. Про заслуховування звіту про роботу
постійної комісії з питань освіти, культури,
спорту, справ молоді та гуманітарних питань

15. Про розгляд юридичних питань
15.1. Про зменшення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури м.Буча (1 рішення).
16. Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м.Буча багатоквартирного житлового будинку по вул.
Інститутська, 54-Б в м.Буча з подальшою
передачею на баланс КП «Бучанське УЖКГ»
17. Про внесення змін до Статуту КП
«Бучабудзамовник»
18. Про внесення змін до штатного розпису КП «Бучабудзамовник»
19. Про внесення змін до Положення відділу архітектури КП «Бучабудзамовник»
20. Про вирішення питань регулювання земельних відносин громадян, підприємств, установ та організацій
21. Депутатські запити
22. Різне
Про результати проведених звітів депутатами ради, а також обговорення
зауважень і пропозицій висловлених виборцями у зв’язку з їх депутатською діяльністю.

За два роки на дорогах Київщини буде споруджено понад 130 острівців безпеки

Ох дітки, дітки…

Г

рупа компаній Urban Consulting
Group отримала замовлення на
розроблення стратегії «Нульової
смертності» від Управління з питань
оборонної роботи Київської обласної
державної адміністрації. З’являться
такі об’єкти і в Бучі.
- Ідеться про програму «Нульова
смертність на дорогах» на 2017-2019
роки, - коментує Бучанський міський
голова Анатолій Федорук. – Високий
показник смертності на дорогах змушує шукати нові шляхи зменшення
цієї статистики. В межах програми ми
розпочали з головного: досліджень,
які дали нам чітке розуміння, де сьогодні в місті є ділянки дороги, які є
аварійно небезпечними.
Робота вже розпочалася в Бучі: готова проектна документація для початку робіт на Вокзальній.

До зими – готові!
Питання готовності техніки, достатньої кількості піщано-соляної суміші, пального було детально обговорено з керівниками відповідних структур за участю Бучанського міського голови
Анатолія Федорука.
За інформацією начальника КП
«Бучанське УЖКГ» Володимира
Кравчука, вже 47 ящиків розставлено на прибудинкових територіях
для засипання суміші.
Розглянуто було й питання укладення договорів головами ОСББ з
надавачами послуг із прибирання
територій від снігу. Наголошено на
необхідності синхронізації цієї роботи з комунальним підприємством
і організаціями, які відповідно до
угод надаватимуть ці послуги.

Зокрема, присутні приділили
увагу розробленню маршрутів для
снігоприбиральної техніки, а також
наголосили на необхідності першочергового посипання підйомів і
місць розташування світлофорів.

Загалом на Київщині вже спроектовано і побудовано 12 об’єктів. Це бруківка, бордюр, великі знаки третього

Побороти діабет

Ц

е рішення було зумовлено тією
прикрою обставиною, що в більшості держав цукровий діабет і далі
охоплює все більшу кількість населення, і протидія цій тенденції потребує масштабної координації. Наразі в
МДВ входить 145 країн-членів.
Чому саме 14 листопада обрали ініціатори для привернення уваги до
хвороби, яка належить до поширених
недугів, характерних для сучасних розвинених суспільств? З’ясовується, що
саме цього дня у 1891 році народився
Фредерік Бантінг – відкривач інсуліну.
Тому в такий спосіб медична спільнота
вирішила увіковічнити ім’я науковця.
Завдячуючи відкриттю Бантінга, цукровий діабет хоч і не став виліковним,

проте за допомогою інсуліну людям
вдається тримати це підступне захворювання під контролем.
Аби полегшити стан діабетиків,
допомогти їм знаходити необхідні
засоби лікування та профілактики, у
місті було розроблено та ухвалено на
сесії комплексну програму розвитку
охорони здоров’я на період до 2017
року, де окремо прописано заходи
для подолання недуги.
Згідно з офіційними даними, у Бучі
зареєстровано 583 хворих на цукровий діабет, з них – 7 дітей і один
підліток. Із цієї кількості 172 особи
– інсулінозалежні, які отримують усі
необхідні ліки.

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Бучанської міської ради вже більше року тісно співпрацює з благодійною організацією «Міжнародний Благодійний Фонд імені Святого Андрія». І за
цей проміжок часу, за ініціативи та підтримки благодійної організації було організовано та проведено дуже багато заходів для дітей.

Д

іти мали можливість побувати в
музеях Метро та Телебачення, зануритися в процеси виготовлення цукерок на кондитерській фабриці, ознайомитися з виробництвом кока-коли
та бутельованої води «Еталон», пори-

нути в зоряний світ у «Планетарії» та
ознайомитися з підводним життям в
Океанаріумі, опанувати елементи гончарства та декупажу, побувати на різних дитячих святах.
І найголовніше, що дітлахи отримали позитивні емоції, безмежну кількість незабутніх вражень та безліч неймовірних моментів.
Центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді висловлює подяку Лілії
Ватсон, засновниці благодійної організації «Міжнародний Благодійний
Фонд імені Святого Андрія» та всій
команді Фонду за тісну співпрацю і за
надану можливість - всебічно розвивати, розширювати загальнокультурний світогляд дітей Бучі.

Оголошено міський конкурс «Новорічна композиція»

апрошуємо до участі у міському
конкурсі «Новорічна композиція».
Конкурс є відбірковим етапом до обласного етапу Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки.
Творчі роботи необхідно подати до
6 грудня 2017 року до Бучанського

У місті вже створено 21 ОСББ у
50 будинках і 11 ЖБК у 12 будинках.
Мешканці будинку №6 на бульварі Богдана Хмельницького днями офіційно зареєстрували ОСББ
«Буча-Бульвар» та приєдналися до
числа тих, хто прагне змін в управлінні будинком, впроваджуючи
нові світові форми і стандарти для
цього.

Буде і на нашій вулиці
свято…

Подарунки від Святого Андрія

В

З

Гуртом і жити легше

16 років тому Всесвітня організація охорони здоров’я спільно
з Міжнародною діабетичною
федерацією (МДФ) встановили, що 14 листопада відзначатиметься як Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом.

Зверніть увагу!

ідділ реєстрації місця проживання виконавчого комітету
Бучанської міської ради змінив місце розташування.
Тепер прийом громадян проводиться
за адресою: вул. Енергетиків, 1 а, перший поверх (приміщення Пенсійного
фонду).
Нагадуємо години прийому:
понеділок, вівторок, середа –
з 8.00 до 16.00
п’ятниця - з 8.00 до 15.00.
Четвер - неприйомний день .
Обідня перерва - з 12 .00 до 13.00.

розміру, оцинковані світлові опори з
LED лампами, розмітка пластиком.

Хоча стовпчики термометра
вперто опускаються до мінімальних
плюсових позначок, діти не поспішають «скасовувати» прогулянки
на дитячих майданчиках.
За літо «спеціалісти» з руками
«навиворіт» познущалися над деякими елементами в багатьох дворах,
тому наразі бригада КП «Бучанське
УЖКГ» ремонтує проблемні місця,
латає дірки.

центру позашкільної роботи (вул.
Островського, 36).
Контактні телефони: 097 8025270
(Татарчук Любов Миколаївна, методист БЦПР).
На конкурс приймаються роботи
за номінаціями:
Стилізована ялинка.
Новорічний букет.
Новорічна композиція.
Новорічний вінок.
Сюжетна композиція.
Новорічна картина чи колаж.
Новорічний подарунок.

Роботи повинні обов’язково мати міцно
прикріплену етикетку, в якій зазначено:
прізвище, ім’я, по-батькові та вік автора,
назву роботи, номінацію, творче учнівське
об’єднання (гурток/група/клас), прізвище,
ініціали керівника.
Також необхідно надіслати фото
роботи та фото виконавця з роботою
(bcpr@ukr.net)
Роботи переможців будуть направлені
до Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» для участі у обласному
етапі виставки «Новорічна композиція».

12 листопада юнацька збірна
України приймала своїх однолітків
із Данії. Та цього дня погода, більш
звична для північної країни, не
сприяла результату. Датські «вікінги» перемогли українських козаків
із мінімальним рахунком 3:2. Що ж,
потрібно тренуватися…

Еталон футбольного
поля

Стадіон «Ювілейний» нинішнього року добряче попрацював: окрім
чемпіонату об›єднаної громади, тут
проходили цікаві футбольні баталії
міжнародного рівня, товариські зустрічі ветеранів збірної України та
ветеранів футболу міста.
Оцінили високий рівень підготовки поля одразу кілька клубів із
Білорусі, Італії, Данії, Польщі.
Уже підбито підсумки чемпіонату
об›єднаної громади, і невдовзі відбудеться нагородження переможців.
А догляд за полем не припиняється: треба відновити його після
щільного графіка змагань.
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«Нульова смертність на дорогах»

Бучанський
щоденник
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єдина родина

Свято пісні від «Перевесла»

Цей вечір не випадково зібрав ворзелян в Уваровському домі:
тут народний аматорський ансамбль «Перевесло» дарував
присутнім свою щиру пісню, акумулювавши кілька подій: присвоєння високого звання, 10-річчя творчості та Всеукраїнського
дня працівників культури.

З

аступник Ворзельського селищного голови Сергій Мостіпака
привітав улюблений колектив з цими
прекрасними датами, вручив квіти і
символічні медалі.
– Особливий талант, який супроводжує виступи колективу на днях
села, на сценах Київщини і в Україні
– промовисто свідчить про те, що ви
дійсно народні, – зазначив у вітальному слові Бучанський міський голова Анатолій Федорук. – Надбання,
яким ви ділитеся з глядачами, щоразу дарує естетичну насолоду.
Анатолій Петрович подякував за творчу працю аматорам сцени і вручив
сертифікат на придбання сценічних костюмів.

Храму культурного
життя Гаврилівки –
30 років

Не часто бувають дні народження, які святкують усім селом. А
ось мешканці Гаврилівки відзначили 30-річний ювілей Будинку культури

С

аме стільки років тому в центрі села
було збудовано та введено в дію заклад, який протягом десятиріч є творчим
серцем, душею та невмирущою силою
мистецтва для односельців. Урочисті події, вітальні та благодійні програми, тематичні концерти, театральні постановки,
вечори пам›яті та новорічні мюзикли,
культурно-мистецькі програми, конкурси, фестивалі, масові свята, КВК – і це ще
не весь перелік заходів, які прописалися
в Будинку культури за ці роки. Оплески
й бурхливі овації зустрічали артистів, які
дарують свій талант зі сцени.

КОДА повідомляє

Підписано договір про співробітництво
з Національною Академією медичних
наук України

Нещодавно відбулося урочисте підписання договору про співробітництво (партнерство) між Київською обласною державною адміністрацією та Національною Академією медичних
наук України.

У

часть у зустрічі з нагоди підписання договору взяли: голова
Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган, Президент
Національної Академії медичних наук
України, академік Віталій Цимбалюк,
академік НАМН України, директор
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та
гінекології НАМНУ» Юрій Антипкін,
начальник лікувально-організаційного управління НАМН України,
доктор медичних наук, професор
Ігор Шкробанець, директор департаменту охорони здоров’я КОДА Алла
Арешкович.
Церемонія підписання договору
урочисто розпочалася з вітального слова голови Київської обласної
державної адміністрації Олександра
Горгана, який наголосив на важливості даної співпраці:
«Сьогоднішня подія є надзвичайно
важливою і довгоочікуваною для нас.
Це велика честь для Київщини – мати
такого партнера! Співробітництво з
Національною Академією медичних
наук України дасть можливість наблизити науку до практики, а це сприятиме системному реформуванню
охорони здоров’я в Київській області,
максимальному наближенню медичної допомоги до кожного громадянина
і підвищенню якості надання медичних послуг населенню Київщини».
За словами Олександра Горгана реформа охорони здоров’я є одним з пріоритетних напрямів державної політики,
мета якої – кардинальне та комплексне
реформування цієї сфери, спрямоване
на створення системи охорони здоров’я,
орієнтованої на пацієнта, спроможної
забезпечити медичне обслуговування
всіх громадян України на рівні розвинутих європейських держав. Тільки спільними зусиллями влади, наукових установ, медичних закладів і громадськості
можливо досягти результатів.
«Сьогодні для того, щоб реалізувати
медичну реформу на рівні Київської
області не формально, а дійсно впро-

вадити її в інтересах і лікаря, і пацієнта ми потребуємо постійної роботи з
експертними установами. Тому співробітництво Київської обласної державної адміністрації з Національною
Академією медичних наук України,
яка нараховує біля двадцяти тисяч
працюючих по всій державі та генерує
всю компетенцію у медичній галузі,
є дуже принциповим. Для мене це не
формальність, а дійсно певна підвалина системної взаємодії, яку ми повинні використати в інтересах, повторюся, як працівників галузі, так і тих,
хто потребує медичної допомоги»,
– підкреслив очільник облдержадміністрації.
Олександр Горган зазначив, що покращення демографічних показників
в Київській області наразі є одним із
пріоритетів у роботі облдержадміністрації.
«Ми констатуємо дуже тривожну
тенденцію депопуляції мешканців
області і боремось за кожне життя,
особливо людини працездатного віку,
тому що соціальне навантаження на
працюючих зростає дуже стрімко.
Збільшення народжуваності, збільшення тривалості життя, скорочення
смертності – це пріоритет облдержадміністрації, без перебільшення, номер
один сьогодні», – наголосив голова
Київської ОДА.
У свою чергу, Президент Національної
Академії медичних наук України, академік Віталій Цимбалюк зазначив, що
завдяки співпраці між КОДА та НАМН
України жителі Київської області матимуть можливість отримувати якісну медичну допомогу. Переважна більшість
інститутів Академії мають потужні
лікувальні бази, де щорічно надається
висококваліфікована спеціалізована медична допомога (стаціонарна і консультативна) сотням тисяч хворих з різних
регіонів України. Разом з Міністерством
охорони здоров’я України інститути беруть участь в організації спеціалізованої медичної допомоги в країні.
«Дійсно, ми можемо багато робити: 36 інститутів, абсолютно усі профілі по медицині. Вже зараз є перші
кроки тісної співпраці з Інститутом
Амосова серцево-судинної хірургії.
Якщо з Вашою допомогою ми так
само будемо співпрацювати з іншими інститутами, то дійсно жителі
Київської області отримають необхідну якісну медичну допомогу. Адже
на сьогоднішній день Академія медичних наук має найкращі умови.
Ми відкриті до співпраці», – зазначив
Віталій Цимбалюк.

З цим прекрасним ювілеєм артистів і
глядачів вітав Гаврилівський сільський
голова Олег Покрасьон: «Усі ми родом
із красивих, співучих сіл України, де з
молоком матері вбирали оте прекрасне
народне слово, колискову пісню, бабусину казку чи ткану мережану вишиту сорочку, отой рушник, оспіваний
Андрієм Малишком, до болю рідну
скатертину, на якій красувався осяйний, як сонце, хліб, матір в уквітчаній
хустині...».

– Кожна хата сьогодні – музейна скарбниця, як і жителі на селі, - зазначив у своєму виступі Бучанський міський голова
Анатолій Федорук. – І тому не випадково
тут вважають за потрібне відроджувати,
оберігати, записувати, відтворювати народні звичаї, пісні, традиції... Бо що буде
з нами, коли все втратимо? А це – наша
душа, духовність, наша скарбниця. І пощастило селу, що саме тут живуть люди,
які прикипіли душею і серцем до пісні і
танцю, бережуть і розвивають культуру
своєї малої батьківщини.
А на додачу мер Бучі вручив подарунок
одному з колективів, пісні якого полюбили на Київщині й далеко за її межами.
Культурно-мистецький центр, який
сприяє народженню нових змістів і
форм пізнання, збирає не лише людей старшого віку, а й дітей. «Співуче
Полісся» - народний аматорський хор,
«Калиновий цвіт», «Дармаринки»,
творче об’єднання «Креатив», група
«Діамант», ансамбль танцю «Полісся»,
музична школа – усі ці творчі колективи
під одним дахом живляться вічним джерелом творчості, яке не міліє з роками.
Хочеться зазначити, що впродовж
трьох десятиліть працівники культури
добросовісно служили й надалі віддають усю свою творчу наснагу, професіоналізм, душевну теплоту та любов глядачам. Бо інакше глядач не підтримає
оплесками, відчує фальшиві нотки душі.
Присутні на святі представники
Вишгородщини, меценати, депутати різних рівнів вітали з цим святом і дякували
за таку потрібну й натхненну працю.

Новації

На Київщині розпочалося будівництво
сховища відпрацьованого ядерного
палива

Голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган взяв участь в урочистому заході з нагоди початку будівництва
Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива
для тривалого зберігання топлива з українських АЕС – Рівненської,
Южно-Української та Хмельницької.
Довідково

У

рочиста церемонія символічного
підняття першого кубометра землі
на місці майбутнього Централізованого
сховища відпрацьованого ядерного палива відбулася поблизу селища
Буряківка Іванківського району.
Під час урочистої церемонії Віцепрем’єр-міністр України Володимир
Кістіон зазначив, що за період незалежності це будівництво першого такого
об’єкта. «Цей об’єкт – це мільярди коштів,
які залишаться в українському бюджеті,
це нові технологічні рішення і потужності, які ми матимемо в Україні для збереження відпрацьованого ядерного палива, це серйозні інвестиції в економіку
України», – сказав Віце-прем’єр-міністр.
Він також повідомив, що вартість першого пускового комплексу централізованого сховища, який буде введено в експлуатацію в 2019 році, складає близько
500 млн. доларів. «Термін окупності капітальних вкладень – не більше двох років», – підкреслив Віце-прем’єр-міністр.
«Після розпаду СРСР Україна лишилася єдиною країною, яка не вирішила
питання зберігання відпрацьованого
ядерного палива,- зазначив Міністр
енергетики та вугільної промисловості

Централізоване сховище – це автономна ядерна установка для тривалого (до 100 років) зберігання відпрацьованого ядерного палива, в якій
буде використовуватися технологія
поверхневого «сухого» зберігання із
застосуванням двобар’єрної системи
ізоляції палива від навколишнього
середовища завдяки спеціально спроектованим інженерним системам
контейнерного типу. Проектування,
виготовлення та постачання цих
систем забезпечить американська
компанія Holtec International, а генеральним підрядником будівництва є
компанія «Укрбудмонтаж». В цілому
проектна місткість сховища – 458
контейнерів, які зможуть вмістити
у собі понад 16 тис. відпрацьованих
паливних збірок.
України Ігор Насалик, – його відправляли на тимчасове технологічне зберігання до Росії, щорічно сплачуючи за це
200 млн. доларів. Це перший об’єкт, який
розв’яже цю проблему, а зберігання відпрацьованого ядерного палива коштуватиме Україні в 2,5 рази дешевше».
На важливості будівництва такого сховища наголосила також Посол
США в Україні Марі Йованович, адже
воно дасть змогу зменшити залежність
від Росії і зекономити значні кошти.
«Сполучені Штати пишаються тим, що
ми можемо допомогти Україні в цьому.
Це ще одне свідчення міцних двосторонніх відносин між нашими країнами», – зазначила Марі Йованович.

UA:Перший

6:00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13
:00,15:00,18:05,21:00,1:55
Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго
ранку, Країно!
9:30 Д/ф «Iсторiя однiєї
криївки».
11:15 Т/с «Епоха честi».
13:10,14:30 Радiо. День.
13:55 Перша шпальта.
15:15 Розсекречена iсторiя.
16:30,23:20 Погода.
16:45 Хто в домi хазяїн?
17:20,2:50 Вiкно до Америки.
17:50,1:10 Новини. Свiт.
18:20,21:30,1:25,2:20 Тема
дня.
18:35,1:40 Новини. Культура.
19:00 До справи.
19:30 #@)?$0 з Майклом
Щуром.
20:15 Вiйна i мир.
21:50,2:35 Новини. Спорт.
22:15 Роздягалка.
22:50 Д/с «Дикi тварини».
23:30 Д/с «Орегонський
путiвник».
0:05 Д/с «Марк Твен», 1 с.
3:10 Д/ф «Жiнки в литовськiй
iсторiї».
3:45 Д/ф «Марiя Левитська.
Театральний роман».
4:15 Д/ф «Гуцулка Ксеня».
4:50 Т/с «Чорна Рада».
5:30 Д/с «Мистецький пульс
Америки».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок
з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:
30,0:00,5:20 «ТСН».
9:30 «Чотири весiлля».
10:50,12:20,13:00 «Мiняю
жiнку».
14:45 Т/с «Свати 6».
15:45 Т/с «Я знову тебе
кохаю». (12+).
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:30 «Секретнi матерiали».
21:00 Т/с «Село на мiльйон
2». (12+).
22:00 «Грошi».
23:15,0:10 «Голос. Дiти 4».
2:05 Т/с «Таємниця твердинi
шифрiв».

Iнтер

5:50 М/ф.
6:20,23:25 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з
Iнтером».
10:30 Х/ф «Дайте книгу
скарг».
13:00 Х/ф «Службовий
роман».
16:10 «Чекай на мене».
18:00,19:00,4:30 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
20:40 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 2».
1:15 Т/с «Жереб долi».
2:55,5:15 «Подробицi» «Час».
3:35 «Скептик».
4:00 «Вдалий проект».

ICTV

4:30 Скарб нацiї.
4:40 Еврика!
4:45 Служба розшуку дiтей.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40,19:20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.

6:25 Факти тижня. 100 хвилин
з О. Соколовою.
8:45 Факти. Ранок.
9:15 Спорт.
9:20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10:15,13:15 Х/ф «Згадати
все». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:30 Х/ф «Спасiння». (16+).
15:20,16:15 Х/ф «Людина зi
сталi». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Бiльше нiж правда.
21:25 Т/с «Нюхач 3». (16+).
22:10 Свобода слова.
0:35 Х/ф «Нiчне чергування».
(18+).
2:20 Т/с «Слiдчi». (16+).

Новий канал

3:00,2:45 Зона ночi.
4:40 Абзац.
6:35,7:00 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
6:55,8:10 Kids` Time.
8:15 М/ф “Мегамозок”.
10:10 Х/ф «Еволюцiя».
12:15 Х/ф «Варта Галактики».
(16+).
14:50 Х/ф «Люди в чорному
3». (16+).
17:00 Хто зверху?
19:00 Ревiзор.
21:40 Пристрастi за
Ревiзором.
0:55 Х/ф «Непроханi». (16+).
2:40 Служба розшуку дiтей.

СТБ

7:10,15:30 «Все буде добре!»
9:10 «Все буде смачно!»
11:05 Х/ф «Одруження
Бальзамiнова».
13:00 «Битва екстрасенсiв
17».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».
19:55,22:35 «Хата на тата».
2:40 «Найкраще на ТБ».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з
Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:
00,1:30 Сьогоднi.
9:30,2:30 Зоряний шлях.
11:35,3:15 Реальна мiстика.
13:35 Т/с «Веселка в небi»,
1 i 2 с.
15:30 Т/с «Веселка в небi».
18:00 Т/с «Лiкар Ковальчук».
(12+).
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Специ», 17 i 18 с.
(16+).
23:30 Х/ф «Смертельнi
перегони». (18+).
4:00 Агенти справедливостi.
(16+).

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,21:00,2
3:00,1:15,3:45 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
13:10,18:10 «Сенсацiї ХХ
столiття».
14:00,15:10,1:35 «Громадська
приймальня».
15:55,21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни: день за
днем».
17:10,20:20,1:05 «Ситуацiя».
17:20,0:20 «На часi».
19:00,22:30,2:30 «Київ Live».
20:30 «Служба порятунку».
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея».
4:05 «Мультляндiя».
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6:00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13
:00,15:00,18:05,21:00,1:55
Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго
ранку, Країно!
9:30 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття».
11:10 Т/с «Епоха честi».
13:10,14:30 Радiо. День.
13:55,22:15 Складна розмова.
15:15 Фольк-music.
16:45 Поколiння Z.
17:15 М/с «Книга джунглiв».
17:50,1:10 Новини. Свiт.
18:20,21:30,1:25,2:20 Тема
дня.
18:35,1:40 Новини. Культура.
19:00,3:45 Марафон до Дня
гiдностi та свободи.
20:25 Нашi грошi.
21:50,2:35 Новини. Спорт.
22:50 Д/с «Дикi тварини».
23:20 Погода.
23:30 Д/с «Орегонський
путiвник».
0:05 Д/с «Марк Твен».
2:50 Розсекречена iсторiя.
5:05 Д/ф «Мiстерiя Марiї. М.
Приймаченко».
5:30 Д/с «Мистецький пульс
Америки».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок
з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:
30,0:00,5:20 «ТСН».
9:30,10:50 «Чотири весiлля».
12:20 «Мiняю жiнку».
13:40,21:00 Т/с «Село на
мiльйон 2». (12+).
14:40 Т/с «Свати 6».
15:45 Т/с «Я знову тебе
кохаю». (12+).
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:30 «Секретнi матерiали».
22:00 «Модель XL».
23:45,0:10 Комедiя «Усi в
захватi вiд Мерi». (16+).
2:20 Т/с «Таємниця твердинi
шифрiв».

Iнтер

6:00 М/ф.
6:20,23:20 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з
Iнтером».
10:40,12:25,20:40 Т/с «Доярка
з Хацапетiвки 2».
14:00 «Життя на межi».
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,4:30 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
1:10 Т/с «Жереб долi».
2:45,5:15 «Подробицi» «Час».
3:25 «Скептик».
3:55 «Готуємо разом».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:25 Факти.
4:45 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:30,20:20 Громадянська
оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
10:10 Бiльше нiж правда.
11:10 Т/с «Невиправнi». (16+).
12:05,13:25 Х/ф «Спасiння».
(16+).

12:45,15:45 Факти. День.
14:40,16:15 «На трьох».
16:30 Т/с «Майор i магiя».
(16+).
17:25,21:25 Т/с «Нюхач 3».
(16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
22:30,2:05 Т/с «Винищувачi.
Останнiй бiй». (16+).
23:35 Х/ф «11 друзiв
Оушена». (16+).
2:55 Т/с «Морська полiцiя.
Лос-Анджелес». (16+).

Новий канал

3:00,2:50 Зона ночi.
4:40 Абзац.
6:35,7:00 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
6:55,8:10 Kids` Time.
8:15 Т/с «Друзi».
11:20 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
15:55,21:55 Пацанки. Нове
життя.
16:55 Хто зверху?
19:00 Кохання на виживання.
20:55 Київ вдень i вночi.
23:00 Вар`яти.
0:55 Зiрки пiд гiпнозом.

СТБ

6:35,15:30 «Все буде добре!»
8:35 «Все буде смачно!»
10:15 «Битва екстрасенсiв
14».
12:45 «МастерШеф 6».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».
19:55,22:45 «МастерШеф 7».
0:50 «Один за всiх».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з
Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:
50,2:40 Сьогоднi.
9:30,3:25 Зоряний шлях.
11:30,4:00 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину.
(16+).
18:00 Т/с «Лiкар Ковальчук».
(12+).
19:45 «Говорить Україна».
21:30 Футбол. Лiга чемпiонiв
УЄФА «Наполi» - «Шахтар».
02210 Т/с «CSI. Мiсце
злочину». (16+).
23:45,0:10 Комедiя «Усi в
захватi вiд Мерi». (16+).
0:20 Т/с «Таємниця твердинi
шифрiв».

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,21:00,2
3:00,1:15,3:45 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
13:10 «Сенсацiї ХХ столiття».
14:00,15:10,1:35 «Громадська
приймальня».
15:55,21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни: день за
днем».
17:10,20:20,
1:05 «Ситуацiя».
17:20,0:20 «На часi».
18:10 «Терор у небi».
19:00,22:30,
2:30 «Київ Live».
20:30 «Київськi iсторiї».
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея».
1:05 «Мультляндiя».
2:45,5:15 «Подробицi» «Час».
3:25 «Скептик».
3:55 «Готуємо разом».

Середа • 22 листопада

10:50,17:25,21:25 Т/с «Нюхач
3». (16+).
11:55,13:25 Х/ф «11 друзiв
Оушена». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:50 «На трьох».
15:00,16:15 Т/с «Майор i
магiя». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
22:20,2:10 Т/с «Винищувачi.
Останнiй бiй». (16+).
23:35 Х/ф «12 друзiв
Оушена». (16+).
3:00 Т/с «Морська полiцiя.
Лос-Анджелес». (16+).

UA:Перший

6:00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13
:00,15:00,18:05,21:00,1:55
Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго
ранку, Країно!
9:30 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття».
11:05 Т/с «Епоха честi».
13:10 Радiо. День.
13:55 Нашi грошi.
14:30 52 вiкенди.
15:15 До справи.
15:50 Твiй дiм.
16:45 М/с «Книга джунглiв».
17:15 М/с «Чорний Джек».
17:50,1:10 Новини. Свiт.
18:20,21:30,1:25,2:20 Тема
дня.
18:35,1:40 Новини. Культура.
19:00,23:30 Культурна афiша
здорової людини.
19:25 Д/с «Столика Японiя».
20:20,23:15 Погода.
20:25 Слiдство.Iнфо.
21:50,2:35 Новини. Спорт.
22:15 Свiтло.
23:25 Мегалот.
0:05 Д/с «Марк Твен».
2:50 Розсекречена iсторiя.
3:45 Т/с «Чорна Рада».
5:20 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi».
5:30 Д/с «Мистецький пульс
Америки».

Новий канал

3:00,2:55 Зона ночi.
4:40 Абзац.
6:35,7:00 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
6:55,8:10 Kids` Time.
8:15 Т/с «Друзi».
11:20 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
16:00,22:00 Пацанки. Нове
життя.
17:00 Хто зверху?
19:00 Вар`яти.
21:00 Київ вдень i вночi.
23:00 Зорянi яйця.
2:50 Служба розшуку дiтей.
5:30 Д/с «Мистецький пульс
Америки».

СТБ

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок
з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:
30,0:00,5:20 «ТСН».
9:30,10:50 «Чотири весiлля».
12:20 «Мiняю жiнку».
13:45,21:00 Т/с «Село на
мiльйон 2». (12+).
14:45 Т/с «Свати 6».
15:45 Т/с «Я знову тебе
кохаю». (12+).
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:30 «Секретнi матерiали».
22:00,23:35,0:10 «Мiняю
жiнку 12».
1:45 Т/с «Таємниця твердинi
шифрiв».

Iнтер

6:00 М/ф.
6:20,23:15 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з
Iнтером».
10:40,12:25,20:40 Т/с «Доярка
з Хацапетiвки 2».
14:00 «Життя на межi».
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,4:30 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
1:05 Т/с «Знахарка». (16+).
2:50,5:15 «Подробицi» «Час».
3:30 «Скептик».
3:55 «Готуємо разом».

ICTV

4:00 Скарб нацiї.
4:05 Еврика!
4:15 Служба розшуку дiтей.
4:20 Студiя Вашингтон.
4:25 Факти.
4:45 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:30,9:55 Громадянська
оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.

6:15,15:30 «Все буде добре!»
8:15 «Все буде смачно!»
10:10 «Битва екстрасенсiв
14».
12:25 «МастерШеф 6».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».
19:55,22:45 «МастерШеф 7».
0:40 «Один за всiх».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з
Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:
00,3:00 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
11:30,3:50 Реальна мiстика.
13:30,15:30,
4:45 Агенти справедливостi.
(16+).
16:00 Iсторiя одного злочину.
(16+).
18:00 Т/с «Лiкар Ковальчук».
(12+).
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Специ». (16+).
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину». (16+).
0:50,5:15 «Подробицi» «Час».
2:30 «Скептик».
3:55 «Готуємо разом».

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,21:00,
23:00,1:15,3:45 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
13:10,18:10 «Терор у небi».
14:00,15:10,1:35 «Громадська
приймальня».
15:55,21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни: день за
днем».
17:10,20:20,
1:05 «Ситуацiя».
17:20,0:20 «На часi».
19:00,22:30,
2:30 «Київ Live».
20:30 «Якiсне життя».
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея».
4:05 «Мультляндiя».

В Україні 25 грудня буде вихідним днем

Кінотеатр «АКВАРІУС» запрошує
16.11.2017 – 23.11.2017
Аквамарин зал
Назва кінофільму
Маленький вампір
Тор: Раґнарок (12+)
Маленький вампір
Вбивство у «Східному експресі» (12+)
Ліга Справедливості (12+)
Вбивство у «Східному експресі» (12+)
Ліга Справедливості (12+)
Індиго зал
Початок сеансу Назва кінофільму
10:00
Принцеса-жаба: таємниця чарівної кімнати
11:30
Сторожова застава
13:25
Принцеса-жаба: таємниця чарівної кімнати
14:55
Афера доктора Нока (12+)
16:50
Сторожова застава
18:45
Свінгер (18+)
20:25
Подвійний коханець (18+)
22:20
Свінгер (18+)

Початок сеансу
11:00
12:20
14:35
16:00
18:00
20:10
22:10

В кінотеатрі категорично заборонена будь-яка відео- та аудіо- зйомка!
Увага! В розкладі можуть бути зміни!
19.11 .2017 зал «Індиго» працює з 12:00!
21.11 .2017 зал «Індиго» не працює з 19:00 до 21:00!
Сторінки кінотеатру у соцмережах:
https://www.facebook.com/AkvariusBucha
https://vk.com/club79193609

Верховна Рада схвалила законопроект про оголошення вихідним 25-го грудня, коли відзначається Різдво Христове
за григоріанським календарем.
Документом також скасовано святковий день 2 травня, святковим днем вважається 1 травня – День праці.
В Україні вихідним є 7 січня, коли відзначають Різдво Христове за юліанським календарем (святкують Українська,
Російська, Грузинська, Сербська, і Польська Єрусалимська православні церкви, а також Греко-католицька церква в Україні).

ірпіньводоканал повідомляє

На виконання вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» за
ініціативою НКРЕ КП постановами № 1343 та № 1344 передбачено вилучення витрат, пов’язаних з обслуговуванням та повіркою загально будинкових та індивідуальних засобів обліку,з діючих структур тарифів,
а тому з наступного дня після опублікування в газеті « Урядовий кур’єр» будуть діяти наступні тарифи:
Тариф на послуги
централізоване водопостачання
централізоване водовідведення
РАЗОМ:
послуга з централізованого
постачання холодної води (з
використанням внутрішньо
будинкових систем)
послуга на водовідведення
РАЗОМ:

Діючий тариф
Новий тариф (грн.
Групи споживачів
з 12.05.2017р (грн. за м3) з ПДВ
за м3) з ПДВ
6,852
6,84
Споживачі приватного
сектору,бюджетні установи
та інші підприємства
11,028
11,004
17,88

17,844

7,344

7,224

11,82
19,164

11,64
18,864

Всі групи споживачів,
які знаходяться у
багатоповерхівках в тому числі
: населення комунального
сектору,бюджетні установи та
інші підприємства

З повним текстом постанов НКРЕ КП № 1343 та № 1344 від 02.11.2017 року можна ознайомитись на офіційному
сайті НКРЕ КП.
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Астрологічний прогноз
на 20-26 листопада 2017 року
ОВЕН (21.03-20.04).
Не поспiшайте, i удача буде
на вашому боцi, тим бiльше що у вас зараз хороший перiод
для розкриття свого потенцiалу.
У середу можливi деякi неточностi
в iнформацiї або помилки в розрахунках. Змiнiть стиль спiлкування,
iнакше ваш гострий язик може заподiяти бiль в тому числi i близьким
людям, образити яких ви зовсiм не
хотiли б. Вся увага придiлiть рiшенням сiмейних справ, домашнiх проблем, це зараз особливо важливо.
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Будь-яку ситуацiю на
цьому тижнi слiд оцiнювати максимально реалiстично.
Намагайтеся адекватно розрахувати свої сили, побережiть себе, так
як в кiнцi тижня можливi стреси i
застуди. Для досягнення бажаних
цiлей вам будуть потрiбнi такi якостi, як зiбранiсть i бачення всiєї ситуацiї в цiлому. Постарайтеся бути
уважнiшими по вiдношенню до
сiм`ї i родичам. У вихiднi сходiть в
гостi або в кiно.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Цей тиждень надзвичайно
вдалий для початку нового проекту i реалiзацiї ваших талантiв. Вам знадобиться терпiння
i об`єктивнiсть по вiдношенню до
себе самого для виправлення дрiбних неточностей, без цього буде
неможливо йти вперед. Справитися
з цим завданням буде дуже непросто, тому що душа ваша буде рватися вперед, не бажаючи чекати поки
руки дороблять всякi дрiбницi. Ви
ще раз переконаєтеся, що потрiбнi
i незамiннi. Найбiльш сприятливим
днем для вас буде п`ятниця.
РАК (22.06-22.07)
У понедiлок у вас буде можливiсть кинути всi сили на
роботу i показати всiм, який ви
цiнний i незамiнний працiвник. У
вiвторок можуть нагадати про себе
старi друзi. У суботу проявляться
незавершенi справи. Якщо ви вiдчуваєте, що не можете з ними впоратися, смiливо берiть собi в помiчники близьких людей. Вихiднi днi
- вiдповiдний перiод для оновлення
гардеробу або покупки потрiбних
речей для дому.
ЛЕВ (23.07-23.08)
Досягнення на роботi обiйдуться для вас “малою
кров`ю”, тому вам належить осмислити свiй успiх i зрозумiти, як ще
раз повторити його. Постарайтеся
не прискорювати вирiшення питань,
пов`язаних з особистими вiдносинами, долайте можливi проблеми з
гiднiстю. У четвер навколишнi можуть почати вас критикувати, не
ображайтеся. Ближче до вихiдних
ви можете опинитися учасником або
органiзатором мистецького заходу.
ДІВА (24.08-23.09)
У понедiлок вам буде потрiбно миттєва реакцiя i вмiння
швидко приймати рiшення, iнакше
ризикуєте не встигнути за блискавично подiями, що розвиваються.
У середу доведеться вiдстоювати
реалiстичнiсть ваших планiв i задумiв перед начальством. У четвер
уважно вивчiть питання, перш нiж
пiдписати будь-який документ. У
п`ятницю хорошi новини пiдбадьорять вас, але варто перевiрити
їх достовiрнiсть. Вихiднi днi краще
провести вдома.

Чому корисно читати перед сном

Якщо ви відчуваєте, що стрес стає частиною вашого щоденного життя, вам обов’язково потрібно
знайти цікаву книжку. Згідно із сучасними дослідженнями, читання зменшує відчуття тривоги та
допомагає тілу розслабитися.

М

и скануємо, перегортаємо, переглядаємо, але рідко
читаємо. Ми швидко пробігаємо очима дописи у
Фейсбуці, перевіряємо пошту й дивимося ролики з
танцюючими котами, але не запам’ятовуємо того, що бачимо. В середньому кожен із нас витрачає 15 секунд на прочитання онлайн-статті.
Дослідники з Pew Research Center встановили, що кожен
четвертий дорослий американець за попередній рік не прочитав жодної книжки.
Що стосується українців, то за останні роки чотири роки
кількість любителів почитати зменшилася: у віковій категорії 45-65 років на 7,4%, а серед молоді — на 6,8%. Про це
свідчать результати дослідження маркетингової компанії
«TNS», яка опитала понад 50 тисяч людей віком від 12 до
65 років.
Згідно з їхнім дослідженням, кількість людей, які взагалі
не читають — 42%.
Однак ті, хто читає книги, можуть похвалитися кращою
пам’яттю і високими розумовими здібностями на всіх етапах життя. Окрім цього, вони краще виступають на публіці,
продуктивніше мислять і, відповідно до деяких досліджень,
загалом кращі за інших.
Щодо звички читати перед сном, слід зазначити, що вона
допомагає впоратися із безсонням: дослідження, проведене
в Університеті Сассекса, довело, що 6 хвилин читання знижують відчуття стресу на 68% (тобто, така звичка розслабляє краще, аніж музика чи чашка чаю). Читання допомагає очистити свідомість і підготуватися до сну.
За словами психолога та автора дослідження доктора
Девіда Льюіса, книжка — це щось «більше, ніж просто від-

волікання, вона допомагає активно залучати уяву», а це, в
свою чергу, «змушує нас змінити стан свідомості».
І не важливо, яку книжку ви оберете, художню літературу
чи наукову, головне, щоб сам процес читання вас захопив.

Кнопка «видалити»:
навчіться нею користуватися

Час від часу нам здається, що в голові уже нема місця для нової
інформації. Однак цю проблему можна дуже легко вирішити –
потрібно просто навчитися використовувати кнопку «видалити»,
яка є в кожного з нас.

М

озок використовує дуже
цікавий спосіб звільнення
місця для створення нових,
більш міцних зв’язків, щоб ви могли
запам’ятати більше.
Уявіть, що ваш мозок - це сад, хіба
що замість вирощування квітів,
фруктів та овочів ви вирощуєте там
синаптичні зв’язки між нейронами.
По цих зв’язках передаються такі
нейромедіатори, як дофамін, серотонін та інші.
У вашому мозку є і садівники —
ідеться про гліальні клітини, які
можуть прискорювати сигнали між
певними нейронами. Водночас інші
гліальні клітини забирають все зайве: виривають бур’яни, вбивають
шкідників, підмітають опале листя.
Ці садівники-прибиральники в мозку
називаються мікрогліальні клітини.
Вони руйнують синаптичні зв’язки.
Цікаво, як вони знають, які зв’язки
можна руйнувати?
Чи було у вас коли-небудь відчуття,
що мозок переповнений? Можливо,

це ставалося в період працевлаштування чи під час роботи над проектом, а все тому, що ви мало спали.
Але, незважаючи на це, мозок все
одно отримував нову інформацію, через що справді був переповнений.

Коли ви дізнаєтеся багато нового,
мозок будує зв’язки, але вони неефективні, тимчасові. Мозок повинен
обрізати їх і побудувати більш чіткі
й ефективні стежки. Цим наш мозок
займається, коли ми спимо.
Поки ви спите, обсяг мозкових клітин може скоротитися на 60%, щоб
дати можливість гліальним клітинам
почати роботу — прибрати все зайве
і обрізати синапси.
Чи прокидалися ви коли-небудь
після хорошого сну з чистими думками і ясною головою? Так було тому,
що в результаті очищення та посилення зв’язків, які відбувалися вночі,
у вашому мозку з’явилося багато місця для сприйняття та синтезу нової
інформації, тобто для навчання.
Інколи корисно навіть подрімати
10-20 хвилин, щоб ці «садівники»
очистили ваш мозок від непотрібних
зв’язків.
Якщо на роботі у вас з кимось конфлікт, і тепер ви думаєте, як покарати
цю людину, а не про те, як впоратися з
важливим проектом, ваш мозок буде
генерувати чудові ідеї для помсти і
погані для інновацій.
Щоб максимально використовувати природну систему очищення
вашого мозку, думайте про те, що
дійсно для вас важливо. Ваші «садівники» зміцнять ці зв’язки і видалять
непотрібні. Так ви зможете допомогти своєму мозку розквітнути.

Онлайн-шопінг змінив індустрію торгівлі
Перша покупка в інтернеті відбулася 23 роки тому.
Відтоді кожен п’ятий мешканець планети регулярно
придбаває речі онлайн.
Яким буде шопінг у майбутньому?
Шведська компанія Wheelys знає відповідь: із магазинів
зникнуть усі продавці (і суворі охоронці).
Покупці самі хазяйнуватимуть у крамницях, обираючи потрібні товари під пильним
наглядом системи відеоспостереження.
Об’єми світових
Перший магазин компанії
з›явився у Швеції ще торік, а нині
продажів в інтернеті
запрацював ще один – у Шанхаї.
Над схожою концепцією замисцьогоріч можуть
лилася і компанія Amazon, що тасягнути $2 трильйонів
кож розробляє систему магазинів
без персоналу Amazon Go.

ЧАС РЕЛАКСУ
З ПИТАНЬ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ:
(04597) 48-305, (098) 468-14-96, (063) 656-89-33

«З висоти пташиного польоту»

1. Куди птахи зникають
узимку?
Це запитання бентежило людей ще
з прадавніх віків, адже аж 40% птахів
кудись зникає на зиму. Вже Арістотель
мав деякі припущення з приводу
«зникнення» птахів. Він вважав, що
вони впадають у сплячку, а деякі птахи перетворюються на інші види вільшанка в снігура, зозуля - в яструба
малого.
У 1703 році виникла наукова гіпотеза про те, що птахи проводять зиму на
Місяці.
Карл Лінней вважав, що ластівки зимують на дні озер. Така думка побутувала аж до кінця ХІХ ст. Також вважалося, що великі птахи, такі як лелеки
чи журавлі, перевозять на собі дрібних
«пасажирів».
І лише 1822 року, коли в Німеччині
знайшли мертвого лелеку білого з африканською стрілою, вчені зрозуміли,
що птахи щороку здійснюють далекі
перельоти.
2. Коли летіти?
Як і в людей, у птахів є біологічний
годинник. Найбільше на них впливає
навколишня температура та довжина
світлового дня. Його скорочення - це
важливий сигнал, який запускає гормональні зміни в організмі птахів.
Цікаво, що такі самі фізіологічні зміни відбуваються в птахів у неволі.
3. Допінг
Деякі птахи приймають допінг перед
довгим перельотом. На півночі Канади
живуть маленькі кулики - побережники. Перед перельотом довжиною в 3000
км, вони інтенсивно харчуються маленькими ракоподібними, подвоюючи
свою масу за 2 тижні. Проте експерименти показали, що крім енергетичних
ресурсів, з такого корму в організмі
птахів накопичуються омега-3 ненасичені жирні кислоти. За 3 тижні корисної дієти, вони збільшують ефективність роботи м›язів від 58 до 90%!
4. Куди летіти?
Птахи мають фантастичну здатністю навігації в просторі. Без GPS
пташенята чорного лелеки, що вилупилися на Поліссі, летять в Африку, в
правильному напрямі з першого дня
без супроводу дорослих. Це саме стосується шпаків, горихвісток чорних
та багатьох інших видів птахів, у яких
Один долар. Масаж, кава чи
жаби?
Що можна придбати за цю валюту,
подорожуючи світом? Насправді
все залежить від того, в якій країні
ви перебуваєте.
Австрія: у Відні за долар можна купити смачну й ароматну булочку Kornspitz,
щоправда, тільки одну.
Данія: у цій країні вистачить або «на
випити» або «на закусити» — білий батон або літр молока.
США: маленький стаканчик пепсі-коли, півлітрова пляшка питної води або
30-грамова упаковка картоплі-фрі.
Угорщина: півгодини паркування на
стоянці Будапешта, три яблука або одне
морозиво.
Південна Корея: 1 квиток на громадський транспорт (автобус або метро).
В’єтнам: прокат велосипеда на добу,
два келихи пива.
Туреччина: чашка чаю, банка коли
або кілограм фруктів.
Філіппіни: півгодинний масаж ніг.
Італія: пляшка недорогого вина в
провінції.
Індія: величезна порція місцевої їжі
на вибір.
Великобританія: дві сигарети, газета
або 3 яблука.
Камбоджа: порція смажених жаб або
апетитних хрустких павуків.

Осінній сад і ліс уже «тонуть» у тиші, не чути голосних перегукувань птахів, які відлетіли на зимівлю.
Таке звичне явище повторюється щороку. Проте чи
відомі вам цікаві факти про те, як долають тисячі
кілометрів пернаті, аби дістатися теплої домівки?

молодь відлітає окремо від дорослих
досвідчених птахів. Як їм це вдається?
Науковці досі не знають.
Відомо, що птахи орієнтуються візуально в просторі, за сонцем та зірками.

Гірська гуска літає найвище - їхні
зграї долають Гімалаї на висоті 9 км.
Проте пташиний рекорд побив сип
білоголовий, який врізався в двигун
літака на висоті понад 11 км.

5. Вітер
Вітер є дуже важливим для мігруючих птахів, він формує міграційні
шляхи, змінює їх, впливає на темп перельотів. Завдяки GPS-супутниковій
телеметрії, науковці дізналися про
вплив переважаючих вітрів на перельоти орла-карлика, змієїда та
стерв›ятника. Попутний вітер прискорює політ, але така удача буває лише
під час осінньої міграції. Цікаво, що
чим ширші крила, тим менше впливає
на політ відсутність попутного вітру. З
такими «фанерами», як у стерв’ятника,
птахи більш незалежні.

7. Супутникові дослідження
Перше дослідження міграції за допомогою GPS провели американці у 1984
році, коли передавач причепили на білоголового орлана в США. Відтоді проведено багато досліджень, які трохи відкрили
нам завісу таємничості - де саме мандрують птахи дорогою від точки А (гніздові
території) до точки Б (теплі краї).
Наприклад, невеликий куличок грицик малий, вагою менше півкілограма,
побив усі рекорди пташиного світу.
Він здійснює найдовшу самостійну
міграцію нон-стоп - летить з Аляски
через Гаваї до Нової Зеландії без зупинок! Він летить 4 дні безперестанку.
Назад кулик огинає Тихий океан через
Китай. Загальна довжина його річного
маршруту туди-назад - 29 000 км.

6. Висота
«Світ з висоти пташиного польоту»
- вислів, який пробуджує нашу уяву та
малює обриси знайомих та невідомих
місць. Під час міграції птахи піднімаються на різну висоту. Маленькі пташки, які живуть в очереті, мігрують
низько над землею, часто в чагарниках
– «маленькими перебіжками». Хижі
птахи, лелеки, пелікани, здійснюють
перельоти вдень, використовуючи
термічні потоки. Вони по спіралі набирають висоту і без зайвих помахів
крил витають у небі. Буває, що досить
високо.

8. Зіткнення
На жаль, під час міграцій птахи стикаються з багатьма проблемами в прямому і переносному значенні. Від зіткнень із будівлями лише в США об вікна
розбивається понад мільярд птахів. Ще
7 мільйонів гине від зіткнень з електричними дротами. Особливо небезпечними
є освітлені будинки для нічних мігрантів. Цьому присвячено частину фільму
«Уявіть світ без пташиної пісні».

Як приготувати
імбирне печиво
Для любителів прянощів та солоденького імбирне печиво – це
справжня насолода. Хрустке пісочне тісто, неймовірний аромат та
приємний пряний смак – це печиво
ви точно не переплутаєте з якимось
іншим. У багатьох воно асоціюється з новорічними та різдвяними
святами, тому найчастіше його печуть саме в зимовий період.
Говорять, що імбирне печиво вигадали англійські монахи у ХІІ-ХІІІ
століттях. Монах, який готував солодощі до Різдва випадково насипав
у тісто прянощі. Але їх смак так всім
сподобався, що імбирне печиво почали випікати щороку.
Рецептів цього печива є безліч, але
кожен із них смачний. До того ж не
обов’язково чекати різдвяних свят,
аби приготувати цю смакоту. Якщо
ви не знаєте, як приготувати імбирне
печиво, то ось вам рецепт:
вершкове масло чи маргарин – 100 г;
• цукор – половина склянки;
• куряче яйце – 1;
• мука – 2 склянки;
• розпушувач тіста – 1 ч. л.
• свіжий натертий імбир

(кількість визначайте на власний
смак, приблизно корінчик 2-3 см);
• кориця – 2 ч. л;
• якщо вам подобаються чорний
перець і гвоздика – додавайте їх
також.
Спочатку вершкове масло кімнатної температури збиваємо з цукром,
додаємо яйце. Змішуємо муку, розпушувач та спеції. Робимо приємне
еластичне тісто.
За допомогою фігурок чи просто
склянкою вирізаємо печиво, викладаємо на деко та ставимо в розігріту
до 180 градусів духовку. Печиво печеться 15-20 хвилин, стежте за його
зовнішнім виглядом. Так, печиво готове до вживання з чаєм чи глінтвейном. За бажанням можна його прикрасити глазур’ю.

Астрологічний прогноз
на 20-26 листопада 2017 року
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
На цьому тижнi варто орiєнтуватися на власнi сили i
можливостi, а девiзом взяти такий
вислiв: “Хочеш, щоб було зроблено добре, - зроби сам”. У понедiлок
можливi поїздки i вiдрядження. У
четвер близькi люди можуть вiдмовити вам у важливiй прохання, тому
варто запастися вагомими аргументами i вмовляти, а не наказувати.
У п`ятницю якась приємна новина
змiнить вашi плани - зрозумiло, на
краще. У вихiднi днi добре б зайнятися облаштуванням вашого будинку, попередньо викинувши з нього
непотрiб.
СКОРПІОН (24.10-22.11)
Налаштуйтеся на дiї, спрямованi на змiну вашого життя на краще, зараз саме час вчитися
тому, чого вам не вистачає. Середа
принесе спокiй i внутрiшню умиротворення. У четвер варто пiдготувати себе до сюрпризiв, Фортуна
може звернути на вас увагу. Не пiддавайтеся сумним думкам, женiть
геть вiд себе тугу - кисла фiзiономiя
- це останнє, що вам зараз потрiбно. В кiнцi тижня давнi мрiї нарештi
почнуть здiйснюватися завдяки вашому терпiнню i старанностi, помноженим на вашу працездатнiсть.
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Подiї будуть розвиватися
неквапливо, особливо сильно втомитися ви за цi днi не повиннi. Однак в середу доведеться
понаднормово попрацювати. Не чекайте негайних результатiв в справах, все вимагає послiдовностi i терпiння. У середу вас можуть пiдвести
зарубiжнi партнери. У другiй половинi тижня ви побачите реальнi
плоди своєї працi. Придiлiть належну увагу собi коханому, якщо пiсля
цього у вас залишиться ще трохи
часу - то i родичам, їм буде приємно.
КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Цей тиждень може забезпечити вас хорошими умовами
для практичної та iнтелектуальної
дiяльностi, але не забувайте про
завершення незакiнчених i давнiх
справ. Своєчасне прояв iнiцiативи
на роботi сприятиме подальшому
кар`єрному росту. Вiвторок - один
з найважливiших i вiдповiдальних
днiв, постарайтеся все спланувати
i встигнути. У суботу краще запросити гостей до себе, нiж кудись iти.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
На цьому тижнi робота може поглинути бiльшу
частину вашого часу i уваги. У середу вам просто необхiдно дiяти
активно, iнакше розвинеться недовiрливiсть. Не поспiшайте пропонувати нову iдею начальству, її
можуть просто привласнити. У четвер можлива певна неузгодженiсть
в ваших поглядах i дiях з колегами.
П`ятниця - хороший день для навчання та особистiсного зростання.
РИБИ (20.02-20.03)
Понедiлок обiцяє стати днем
несподiваних i багатообiцяючих вiдкриттiв, причому як в
професiйному, так i в особистому
життi. До вас фортуна нинi буде
дуже прихильна. У четвер в контактах з партнерами проявiть обережнiсть, є ймовiрнiсть обману або
несумлiнного ставлення до справ.
Будьте уважнi при укладаннi угод i
складаннi звiтiв. У недiлю, зарядити енергiєю, смiливо приступайте
до вирiшення давно вiдкладаються
проблем.
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6:00,19:25 Д/с «Столика
Японiя».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13
:00,15:00,18:05,21:00,1:55
Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго
ранку, Країно!
9:30 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття».
11:05 Т/с «Епоха честi».
13:10,14:30 Радiо. День.
13:55 Слiдство.Iнфо.
15:15 Надвечiр`я. Долi.
16:45 М/с «Чорний Джек».
17:50,1:10 Новини. Свiт.
18:20,21:30,1:25,2:20 Тема
дня.
18:35,1:40 Новини. Культура.
19:00 #ВУКРАЇНI.
20:20,23:20 Погода.
20:25 «Схеми» з Н.
Седлецькою.
21:50,2:35 Новини. Спорт.
22:15 Книга.ua.
22:50 Д/с «Дикi тварини».
23:30 Д/с «Орегонський
путiвник».
0:05 Д/с «Марк Твен».
2:50 Розсекречена iсторiя.
3:45 Т/с «Чорна Рада».
5:30 Д/с «Мистецький пульс
Америки».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок
з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:
30,0:30,5:20 «ТСН».
9:30,11:00 «Чотири весiлля».
12:20 «Мiняю жiнку».
13:55,21:00 Т/с «Село на
мiльйон 2». (12+).
15:00 Т/с «Я знову тебе
кохаю». (12+).
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:30 «Секретнi матерiали».
22:00 «Свiт навиворiт 9».
23:00 «Право на владу».
0:40 Комедiя «Стати зiркою».
4:05 Т/с «Таємниця твердинi
шифрiв».

Iнтер

6:00 М/ф.
6:20,23:25 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з
Iнтером».
10:40,12:25,20:40 Т/с «Доярка
з Хацапетiвки 2».
14:00 «Життя на межi».
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,4:25 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
1:15 Т/с «Знахарка». (16+).
2:55,5:10 «Подробицi» «Час».
3:40 «Готуємо разом».

ICTV
.

4:05 Скарб нацiї
4:10 Еврика!
4:20 Студiя Вашингтон.
4:25 Факти.
4:45 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:30 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
9:50 Секретний фронт.
10:50,17:25,21:25 Т/с «Нюхач
3». (16+).
11:55,13:25 Х/ф «12 друзiв
Оушена». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
15:00,16:15 Т/с «Майор i
магiя». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Iнсайдер.
22:30,2:05 Т/с «Винищувачi.
Останнiй бiй». (16+).
23:35 Х/ф «13 друзiв
Оушена». (16+).
2:55 Т/с «Морська полiцiя.
Лос-Анджелес». (16+).

Новий канал

3:00 Зона ночi.
4:40 Абзац.
6:35,7:00 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
6:55,8:10 Kids` Time.
8:15 Т/с «Друзi».
11:20 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
16:00,22:00 Пацанки. Нове
життя.

17:00 Хто зверху?
19:00 Зорянi яйця.
21:00 Київ вдень i вночi.
23:05 Суперiнтуїцiя.
2:55 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:15,15:30 «Все буде добре!»
8:15 «Все буде смачно!»
10:10 «Битва екстрасенсiв
14».
12:25 «МастерШеф 6».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».
19:55,22:45 «Зваженi та
щасливi 7».
23:25 «Один за всiх».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з
Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,0:0
0,2:50 Сьогоднi.
9:30,3:40 Зоряний шлях.
11:30,4:00 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину.
(16+).
18:00 Т/с «Лiкар Ковальчук».
(12+).
19:45 «Говорить Україна».
21:50 Футбол. Лiга Європи
УЄФА «Скендербеу» «Динамо».
0:15 Т/с «CSI. Мiсце злочину».

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,21:00,2
3:00,1:15,3:45 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
13:10,18:10 «Терор у небi».
14:00,15:10,1:35 «Громадська
приймальня».
15:55,21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни: день за
днем».
17:10,20:20,1:05 «Ситуацiя».
17:20,0:20 «На часi».
19:00,22:30,2:30 «Київ Live».
20:30 «Прогулянки мiстом».
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея».
4:05 «Мультляндiя».

6:30 «Дотик з Чарльзом
Стенлi».

UA:Перший

6:00 Д/с «Столика Японiя».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13
:00,15:00,18:05,21:00,1:55
Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго
ранку, Країно!
9:30 Т/с «Оповiдання».
11:05 Т/с «Епоха честi».
12:05 Т/с «Дiвчата вiйни».
13:10,14:30 Радiо. День.
13:55 «Схеми» з Н.
Седлецькою.
15:15 Свiтло.
16:30 Погода.
16:45 М/с «Чорний Джек».
17:50 Новини. Свiт.
18:20,21:30,1:25,2:20 Тема
дня.
18:35,1:40 Новини. Культура.
19:00 Твiй дiм.
19:25 Д/с «Дикi тварини».
20:25 Перша шпальта.
21:50,2:35 Новини. Спорт.
22:15 ЧереЩур (Late night
show).
22:50 Як дивитися кiно.
23:20 Х/ф «Поводир».
2:50,5:35 Розсекречена
iсторiя.
3:45 Д/ф «Українська
Гельсiнська спiлка - вектор
визначено».
4:45 Д/ф «Чесно жити i чесно
померти. Iгуменя Йосифа
Вiтер».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок
з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:
30 «ТСН».
9:30,10:50 «Чотири весiлля».
12:20 «Мiняю жiнку».
13:55 Т/с «Село на мiльйон 2»
15:00 Т/с «Я знову тебе
кохаю». (12+).
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:15 «Лiга смiху 2017».
22:00 «Вечiрнiй Київ 2017».
0:00 Драма «Лiнкольн». (12+).
4:35 Мелодрама «Сюрприз».

Iнтер

5:50 М/ф.
6:20 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з
Iнтером».
10:40,12:25 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 2».
14:00 «Життя на межi».
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
18:00 «Стосується кожного».
20:00,4:35 «Подробицi
тижня».
22:00 Т/с «Бюро легенд».
(16+).
2:20 «Україна: Забута iсторiя».
3:05 Х/ф «Голод-33».

ICTV

3:55 Скарб нацiї.
4:05 Еврика!
4:15 Служба розшуку дiтей.
4:20 Студiя Вашингтон.
4:25,2:25 Факти.
4:45 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:30 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
9:55 Iнсайдер.
10:55,17:30 Т/с «Нюхач 3».
(16+).
12:00,13:25 Х/ф «13 друзiв
Оушена». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
15:00,16:15 Т/с «Майор i
магiя». (16+).
18:45,
21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Антизомбi.
21:25 Дизель-шоу Прем`єра.
23:55 Х/ф «Апокалiпсис».
(16+).
2:45 Т/с «Морська полiцiя.
Лос-Анджелес». (16+).
3:30 Т/с «Слiдчi». (16+).

Новий канал

3:00,2:45 Зона ночi.
5:05 Абзац.
6:55,8:10 Kids` Time.
7:00 М/с “Iсторiї Тома i
Джерi”.
8:15 Половинки.
10:15,22:45 Кохання на
виживання.

12:10,21:40 Київ вдень i вночi.
16:30,19:00 Топ-модель поукраїнськи.
0:45 Х/ф «Спуск». (18+).
2:40 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:10 Х/ф «Тричi про любов».
8:05 Х/ф «Мама мимоволi».
(16).
10:45 Х/ф «Закоханi жiнки».
(16).
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».
20:00 «Сюрприз, сюрприз!»
22:35 Х/ф «Спокута».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з
Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:
00,3:25 Сьогоднi.
9:30,5:45 Зоряний шлях.
11:30,4:10 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Агенти
справедливостi. (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину.
(16+).
18:00 Т/с «Лiкар Ковальчук».
(12+).
19:45 «Говорить Україна».
21:00,0:00 Т/с «Я поряд».
(16+).
23:20 По слiдах.
1:50 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
(16+).

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,21:00,2
3:00,1:15,3:45 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
13:10,18:10,4:05 «Терор у
небi».
14:00,15:10,
1:35 «Громадська
приймальня».
15:55,21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни: день за
днем».
17:10,20:20,1:05 «Ситуацiя».
17:20,0:20 «На часi».
19:00,22:30,2:30 «Київ Live».
20:30 «Мiсто добра».
22:55 «Українська

Субота • 25 листопада
Нацiональна Лотерея».
4:55 «Мультляндiя».

UA:Перший

6:00,21:35 Розсекречена
iсторiя.
6:30,7:05,23:30 Д/ф «Живi».
7:00,8:00,9:00,21:00,1:10
Новини.
8:10,16:45,0:55 Погода.
8:20,9:05,14:20 Д/ф «Джеймс
Мейс. Траєкторiя долi».
9:30 Д/ф.
10:25 Д/ф «Загальний
зшиток».
11:45,12:01 Х/ф «Свята
Варвара».
12:00 Хвилина мовчання
пам`ятi жертв голодоморiв.
15:30,1:35 Вшанування
пам`ятi жертв Голодоморiв.
17:05 Як дивитися кiно.
17:35 Х/ф «Поводир».
20:05 Д/ф «Межа очiкування».
22:40,3:10 Вiйна i мир.
1:05 Мегалот.
2:20 Свiтло.
3:50 Т/с «Чорна Рада».
5:35 Д/с «Мистецький пульс

Америки».

Канал «1+1»

6:10,19:30 «ТСН».
7:00 Мелодрама «Сюрприз».
8:55 Мелодрама «Жiнка, не
схильна до авантюр».
10:55 Бойовик «Швидкiсть».
13:10 Бойовик «Швидкiсть 2:
Круїз пiд контролем». (16+).
15:40 Х/ф «Фантастична
четвiрка». (16+).
17:40 Х/ф «Фантастична
четвiрка 2». (16+).
20:15,
4:10 Драма «Гiркi жнива».
(12+).
22:10 Бойовик «Росомаха:
Безсмертний». (16+).
0:30 «Модель XL».

Iнтер

6:30 М/ф.
7:00 «Чекай на мене».
8:15 Х/ф «Благi намiри».
10:00 «Дiти команданте».
10:25 Х/ф «Єдина».
12:20 Х/ф «Все можливо».
14:20 Т/с «Генеральська
невiстка», 1-4 с.

УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА!

18:00 Х/ф «Кохання з
випробувальним термiном»,
1 с.
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Кохання з
випробувальним термiном»,
2 с.
22:20 Х/ф «Хронiки зради».
(16+).
0:25 Х/ф «Грозовий перевал».
2:40 Х/ф «Небезпечний
поворот».
5:30 «Подробицi» - «Час».

ICTV

5:20 Скарб нацiї.
5:25 Еврика!
5:35 Факти.
5:55 Бiльше нiж правда.
7:35 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
11:30,13:00 Х/ф
«Апокалiпсис». (16+).
12:45 Факти. День.
14:25 Х/ф «Вiкiнги». (16+).
16:15 Х/ф «Вiкiнги проти
прибульцiв». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20:10 Х/ф «Iнтерстеллар».

(16+).
23:45 Х/ф «Зоряна брама».
(16+).
2:10 Провокатор.

Новий канал

3:00,2:00 Зона ночi.
5:45,7:05 Kids` Time.
5:50 М/с «Лунтiк i його друзi».
7:10 Дешево i сердито.
8:15 Ревiзор.
11:00 Пристрастi за
Ревiзором.
14:15 М/ф «Хранителi снiв».
16:10 М/ф «Вiдважна».
18:00 Х/ф «Голоднi iгри».
(16+).
21:00 Х/ф «Голоднi iгри: I
спалахне полум`я». (16+).
23:55 Х/ф «Екстрасенси».
(18+).

СТБ

5:10 Х/ф «Спокута».

7:00 Х/ф «Червонi браслети».
19:00 «Х-Фактор 8».
21:25 «Суддi Х - Небаченi
факти!»
22:35 «Х-Фактор 8. Пiдсумки
голосування».
23:35 Х/ф «Мама мимоволi».
(16).

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00,4:50
Сьогоднi.
7:15,5:30 Зоряний шлях.
8:15 Т/с «Специ». (16+).
11:50,15:20 Т/с «Я поряд».
16:00 Т/с «Експресвiдрядження», 1 i 2 с.
19:40 Т/с «Експресвiдрядження».
20:50 Х/ф «Справжнiй дiд».
(12+).
23:00 Т/с «Герократiя». (16+).
0:20 Реальна мiстика.
3:10 Т/с «Лист очiкування», 9 i

10 с. (16+).

ТК «Київ»

8:00 «Ранок по-київськи».
10:30 «Київськi iсторiї».
11:00,23:35 «Телемаркет».
14:00 «Олiмпiйськi iсторiї».
14:20 Х/ф «Одного разу у
Китаї».
16:50 «Паспортний стiл».
17:00,21:00,23:15 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
17:10 «Служба порятунку».
17:40 «Якiсне життя».
18:05,5:05 «Людина - здобич».
19:00,3:40 «Київ Live».
20:30 «Життєвi iсторiї».
21:25 Х/ф «Легiонери: Йди
вперед або помри».
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея».
0:35 Х/ф «Хоча зi мною нiхто
не йде».
2:10 Х/ф «Доньки - матерi».
5:50 «Мультляндiя».
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UA:Перший

6:00 Д/с «Столика Японiя».
6:30,7:10,8:05,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,1:10 Новини.
9:30,11:55,23:20 Погода.
9:40 Х/ф «Королiвський генерал».
12:10 Перший на селi.
12:40 Фольк-music. Дiти.
13:40 Фольк-music.
15:10 Бiатлон. Кубок свiту. I
етап. Iндивiдуальна (одиночна)
змiшана естафета.
16:20 Фiльм Т. Терехової
«Євробачення: Цiлком безпечно».
17:00 Дитячий пiсенний конкурс
Євробачення-2017. Фiнал.
19:30,2:25 Бiатлон. Кубок свiту. I
етап. Змiшана естафета.
21:35 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:15 ЧереЩур (Late night show).
22:40 Лайфхак українською.
22:50 Книга.ua.
23:30 Богатирськi iгри.
0:10 Роздягалка.
0:40 Д/с «Орегонський путiвник».
1:35 Бiатлон. Кубок свiту. I етап.
Iндивiдуальна (одиночка) змiшана
естафета.
3:45 Т/с «Чорна Рада».
5:30 Д/с «Мистецький пульс
Америки».

Канал «1+1»

6:00 Мелодрама «Жiнка, не
схильна до авантюр».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:40 М/ф «Маша i ведмiдь».
10:00 «Свiт навиворiт 9».
11:00,21:00 «Голос. Дiти 4».
13:20,14:20,15:20,16:35 Т/с «Свати
17:40 «Лiга смiху 2017».
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
23:10 «Вечiрнiй Київ 2017».
1:10 «Аргумент Кiно».
1:50 «Грошi».

Iнтер

6:00 М/ф.
6:20 Х/ф «Живiть у радостi».
8:00 «Вдалий проект».

9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Рай i пекло».
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження».
12:00 «Орел i решка. Ювiлейний».
13:00 Х/ф «Високий блондин у
чорному черевику».
14:50 Х/ф «Повернення високого
блондина».
16:20 Концерт «Мiсце зустрiчi».
18:00 Т/с «Батькiвський iнстинкт»,
20:00 «Подробицi».
20:30 Т/с «Батькiвський iнстинкт»,
22:25 Х/ф «Полiт фантазiї». (16+).
0:20 Х/ф «Я його злiпила». (16+).

ICTV

3:40 Скарб нацiї.
3:50 Еврика!
3:55 Факти.
4:25 Бiльше нiж правда.
6:00 Т/с «Слiдчi». (16+).
8:10 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
11:00,13:00 «На трьох».
12:45 Факти. День.
13:10 Х/ф «Iнтерстеллар». (16+).
16:50 Х/ф «Хiтмен». (16+).
18:45 Факти тижня. 100 хвилин з
О. Соколовою.
20:35 Х/ф «Вiкiнги проти прибульцiв».
23:00 Комiк на мiльйон. Прем`єра.
1:10 Х/ф «Вiкiнги». (16+).
2:45 Провокатор.

Новий канал

8:05 «Все буде смачно!»
10:00 «Караоке на Майданi».
10:55 «МастерШеф 7».
19:00 «Битва екстрасенсiв 17».
21:15 «Один за всiх».
22:30 «Х-Фактор 8».

Канал «Україна»

6:50 Сьогоднi.
7:40 Зоряний шлях.
9:15 Х/ф «Героїня свого роману».
(16+).
11:10 Т/с «Експрес-вiдрядження».
15:00 Х/ф «Справжнiй дiд». (12+).
17:15 Т/с «Королева Марго», 1 i
2 с. (12+).
19:00,2:50 Подiї тижня з Олегом
Панютою.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Королева Марго».
(12+).
23:20 Т/с «Зведена сестра».
3:45 Т/с «Лист очiкування». (16+).
5:30 Iсторiя одного злочину. (16+).

ТК «Київ»

8:00 «Ранок по-київськи».
10:30 «Шеф-кухар країни».
11:00,23:40 «Телемаркет».
14:00 «Прогулянки мiстом».
14:30 «Паспортний стiл».
14:40,4:15 «Мультляндiя».
15:10 «День народження
унiверситету культури».
15:50 «Людина - здобич».
16:40,1:30 Х/ф «Одного разу у
Китаї 2».
18:45 Х/ф «Жовтий «Роллс-Ройс».
21:00,0:40,3:25 «СТН-тижневик».
21:30,1:10,3:55 «СТН-спорттижневик».
21:50 Х/ф «Той, що йде у снiгах».
23:35 «Українська Нацiональна
Лотерея».

3:00 Зона ночi.
4:30,5:35 Kids` Time.
4:35 М/с «Лунтiк i його друзi».
5:40 Топ-модель по-українськи.
8:10 М/ф «Вiдважна».
10:00 Х/ф «Вторгнення: Битва за
рай». (16+).
12:05 Х/ф «Голоднi iгри». (16+).
15:00 Х/ф «Голоднi iгри: I спалахне
полум`я».
18:00 Х/ф «Голоднi iгри:
Сойка-пересмiшниця».
Ремонт холодильників
21:00 Х/ф «Голоднi iгри:
куплю б/у
.
Сойка-пересмiшниця 2»
23:45 Х/ф «Керрi». (18+). або неробочий холодильник

СТБ

5:10 «Хата на тата».

(066) 021 22 18
(073) 156 36 99

• Cпеціаліст І категорії відділу
прес-служби;
• Головний спеціаліст відділу
містобудування та архітектури.
Вимоги: наявність вищої освіти
відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра, спеціаліста, стаж
роботи на відповідних посадах на
державній службі, органах місцевого самоврядування не менше одного
року або стаж роботи на відповідних
посадах в інших сферах управління не
менше двох років, знання Конституції
України, законів України «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в
органах місцевого самоврядування»;
знання основ діловодства та правил
ділового етикету, досконале володіння державною мовою, навиками роботи на персональному комп’ютері.
• Завідувач відділом
містобудування та архітектури;
• Завідувач організаційноконтрольним відділом
(тимчасово).
Вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
стаж роботи за фахом на керівних
посадах державної служби, органах
місцевого самоврядування не менше
трьох років, або стаж роботи на керівних посадах в інших сферах управління не менше п’яти років, знання
Конституції України, законів України:
«Про запобігання корупції», «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
«Про службу в органах місцевого самоврядування»; знання основ діловодства та правил ділового етикету,
досконале володіння державною мовою, навиками роботи на персональному комп’ютері.
До заяви про участь у конкурсі
додаються наступні документи:
ӹӹ заповнена особова картка за
формою (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ
Національного агентства України
з питань державної служби
05.08.2016 №156);
ӹӹ копія паспорта;
ӹӹ копії документів про освіту;
ӹӹ 2 фотокартки розміром 3х4 см.;
ӹӹ декларація про доходи.
Документи необхідно подавати до
сектору кадрової роботи Бучанської
міської ради, за адресою: м. Буча,
вул. Енергетиків, 12.
Додаткова інформація відносно
функціональних обов’язків, розміру
та умов оплати праці надається кадровою службою за телефоном 48-526
Термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів із дня оголошення про проведення конкурсу).

назавжди розв’яжете цю проблему й, можливо,
самі виручите взимку менш вдалих колег.

НОРМАЛЬНИЙ ТРОС

Зима:

ліквідовуємо
«болячки» авто
Час подумати про підготовку автомобіля до зими. І готуватися треба заздалегідь, щоб цей день не застав вас зненацька.

М

іняти шини «за сезоном» слід після того,
як нічні заморозки стають регулярними
– це приблизно кінець жовтня – початок
листопада. У цей час у магазинах ще немає ажіотажного попиту на зимову гуму, а на шиномонтажах – черги, але при цьому вже представлено
шинну «колекцію» поточного модельного року.
Якщо ви достроково (а насправді вчасно) «перевзулися», то вважайте, що заощадили купу часу
і нервових клітин. Коли в першу ожеледицю або
снігопад інші водії будуть бігати містом у пошуках
відповідних шин і шиномонтажів, ви будете спокійні. Більше того, шини до цього часу вже «обкатаються» і покажуть на дорозі все, на що здатні.
Отже, будемо вважати, що із зимовою гумою
розібралися. У чому ж ще проявляється «зимова»
водійська мудрість? Якщо говорити про технічний бік питання, то в дуже простій істині – взимку автомобіль повинен бути абсолютно справним!
Звичайно, в ідеалі автомобіль повинен бути
справним завжди, незалежно від погоди. Адже
теплої пори року дрібні «болячки» ми найчастіше машині прощаємо. Але взимку це може обернутися великими неприємностями. Досвідчені
водії не шкодують часу і проводять перед зимою
велике ТО. Ми склали невеликий список того,
що необхідно перевірити в автомобілі (навіть
новому) перед зимою.

СВІТЛО ФАР

Не секрет, що часто фари світять зовсім не
так, як треба. Перед зимою варто заїхати на
СТО або до дилера і відрегулювати фари так,
щоб світлотіньова межа була в нормі.

АКУМУЛЯТОР

Узимку саме акумулятор – серце автомобіля.
«Підсаджений» акумулятор, який цілком непогано працював улітку, взимку може виявитися
тією самою слабкою ланкою, яка не дасть змоги
завести автомобіль. Тому його обов’язково треба перевірити, а в разі необхідності замінити.
Зазначимо, що ніякі «тренувальні заряди» та
інше шаманство акумуляторам кардинально не
допомагають. Якщо акумулятор не видає нормального струму, то шлях один – замінити.

ГАЛЬМА

Гальма повинні бути відрегульовані ідеально. Це стосується і балансу гальмівних сил, і
роботи АБС. Крім того, перед зимою слід замінити і колодки, якщо вони вже «підходять», а
також гальмівну рідину.

Всеукраїнська благодійна організація «Преображення України»

Допомога наркозалежним, алкозалежним, безхатченкам, людям, що потрапили в
складну життєву ситуацію, що звільнилися із місць позбавлення волі тощо. Спрощений
прийом та безстрокове перебування у реабілітаційних центрах України.

Безкоштовно! Безстроково! Анонімно!
Телефон довіри інформаційно-довідкової служби:

0-800-50-20-20, (097) 166-00-00, (050) 357-72-73

Продается участок со старой постройкой
Улица Вокзальная 100.

Обращайтесь по телефону: 0504876655 (Ирина Семеновна).

Висловлюємо щиру подяку

лікувальному відділенню денного стаціонара по вул. Пушкінська
в особі лікаря Голік Т. М, медсестри Демчук О. А. за високий
професіоналізм, золоті руки, за доброзичливе ставлення до пацієнтів. Бажаємо їм міцного здоров’я, любові та щирої шани від
вдячних пацієнтів.
Верещака А. Ф., Забарило Н. Л.,
Бабич Л. О., Кречетова Т. І., Лобко А.Г.
Втрачено ОПК КЛ 00282 на ім’я Кулаківського Сергія Сергійовича виданий
13.04.2000р. Коростенсько-Малинським ОРВК Житомирської області вважати
недійсним

СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ

Часи, коли в радіатор заливали воду, давно
минули, але це не означає, що система стала
безпроблемною. Принаймні, варто замінити
старий антифриз і перевірити всі патрубки, а
також переставити заслінки радіатора (якщо
вони є) у зимове положення. Як максимум,
можна знизити тепловтрати радіатора, поставивши перед ним хоча б картонку.

МАСЛО

Зазвичай рекомендують перед зимою змінити масло, але якщо ви їздите на «всесезонці», то
робити це треба не безпосередньо перед зимою,
а заздалегідь. Відомо, що кожна заміна масла –
це певний стрес для двигуна, тому краще якщо
двигун із новим маслом «обкатається» під час
плюсових температур. Також не забувайте і про
масло в трансмісії та інші експлуатаційні рідини – доцільно перед зимою перевірити їхній
стан і за необхідності замінити.

РІДИНА В ОМИВАЧІ СКЛА

Якщо ви використовували воду, то не забудьте з настанням холодів замінити її на морозостійку рідину.
По суті, весь цей комплекс підготовчих технічних заходів можна поєднати з черговим ТО в
дилера або попросити провести описаний комплекс діагностики і ремонту на будь-якій СТО.

ЩО НЕОБХІДНО МАТИ
В АВТОМОБІЛІ ВЗИМКУ

Тепер слід подумати про те, що необхідно мати
в автомобілі взимку. Ми постаралися скласти
список типового «зимового» приладдя, яке допоможе гідно зустріти будь-який каприз погоди.

РІДИНА ДЛЯ ОМИВАЧА СКЛА

Узимку необхідно обов’язково мати запас
такої рідини об’ємом, що як мінімум становить
об’єм бачка. При цьому температура замерзання в цієї рідини повинна бути не вище -40°С.

ДРОТИ ДЛЯ «ПРИКУРЮВАННЯ»

Якщо у вас сучасний автомобіль, який ви підтримуєте в хорошому технічному стані й добре
підготували його до зими, то цілком імовірно,
що ніякі дроти вам не знадобляться. Але, тим
не менш, зайвими вони не будуть в будь-якому
випадку – на прохання «прикурити» нормально відгукуються дуже багато водіїв, але не в
усіх є дроти. Поклавши їх у багажник, ви раз і

Трос у багажнику є в багатьох, але лише в декого цей трос може нормально виконувати свої
функції. Якщо влітку на рівній асфальтованій
дорозі такого троса цілком достатньо, щоб
безпечно буксирувати автомобіль, то взимку
під час спроби «смикнути» із замету він може
порватися. Купіть хороший трос із міцними
карабінами і покладіть у багажник, він стане в
пригоді. Варто також зазначити, що хороший
трос не буває дешевим.

ШКРЕБОК І ЩІТКА ДЛЯ СКЛА

Цими пристосуваннями вам доведеться користуватися щодня, тому тут економити не
варто – вибирайте широкий скребок із міцної
пластмаси та зручну щітку, що дасть змогу
швидко змести сніг з автомобіля, який за ніч
перетворився в замет.

ЛОПАТА

Лопата взимку – незамінний інструмент, який
допоможе вам виїхати зі снігового полону. Не
слід лише сподіватися на різноманітні пластмасові «совки» – їх пластик за мінусових температур може виявитися ламким. Придбайте просту
металеву лопату з коротким держаком.

ЗАПАС МОТОРНОГО МАСЛА

Навіть якщо ваш автомобіль повністю
справний, узимку масло може «видавлювати» з
різноманітних сальників і ущільнень, тому запас «на долив» не завадить.

ЗАПАСНІ ЛАМПОЧКИ У ФАРИ ТА НАБІР
ЗАПОБІЖНИКІВ

Найчастіше в сучасних іномарках самостійно замінити згорілі лампочки дуже складно,
але запасні мати все одно варто, особливо якщо
вони нестандартні. Поміняти їх можна на будьякій найближчій СТО. Набір запобіжників також незамінний – узимку в автомобілі набагато
більше споживачів електрики, ніж влітку, тому
запобіжники майже обов’язково знадобляться.

ШМАТОК ТУРИСТИЧНОГО КИЛИМКА

Складно придумати більш універсальну річ
– килимок виручить вас і в разі «відкопування»
автомобіля, коли на нього можна сміливо стати
колінами і працювати лопатою, і під час буксування в ожеледицю, коли його можна підкласти
під колеса, і як теплоізоляція для двигуна та радіатора в найморозніші дні.

ПОВНОРОЗМІРНА ЗАПАСКА ІЗ
ЗИМОВОЮ ГУМОЮ

Економити, купуючи на зиму лише чотири
колеса, залишаючи запаску з літньою гумою,
категорично не можна. Поведінка автомобіля з
літньою гумою на одному з коліс може виявитися абсолютно непередбачуваною. Поради в таких
випадках їхати обережно і повільно хороші, але
єдина правильна порада – не допускати взимку
їзди на різних колесах.

«НЕЗАМЕРЗАЙКА»

Балончик з WD-40 виручить за зиму багато
разів, допомагаючи і розморозити замки, і зрушити колісні гайки, тому ця річ життєво необхідна будь-якому водієві.
Підготував Богдан Ляховець

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Виконавчий комітет
Бучанської міської ради
оголошує конкурс
на заміщення
вакантних посад:

9

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

ДІЛОВИЙ ТИЖДЕНЬ З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (099) 608-28-31; (098) 468-14-96; (063) 271-72-24, (063) 656-89-33

Думка вчених
- Про всихання хвойних насаджень
на Поліссі почали говорити ще у 2012
році. Однак торік ця проблема набула
загрозливих масштабів. Якщо раніше
хворіли переважно пристигаючі ліси, віком понад 50 років, то нині швидко всихає 80-літній ліс і лісові культури. Тобто
весь віковий сегмент хвойних порід під
загрозою через екологічні та патологічні
зміни.
- Оскільки сосна - головна лісоутворювальна порода на понад 30% площі лісового фонду України, всихання соснових
насаджень є небезпечним з огляду не
тільки на втрату деревини, а й ефективного виконання всіх екологічних функцій
лісу, - наголосила співрозмовниця. - Тому
розроблення стратегії дій щодо уповільнення процесу всихання та пом’якшення
його негативних наслідків є важливим
завданням не тільки лісової галузі, а набуває загальнодержавного значення.
- Чи вперше взялися за розв’язання
проблеми чи вона вже періодично проявляла себе?
- Усихання насаджень на різних континентах реєстрували вже неодноразово.
Зокрема в 90-ті роки минулого сторіччя
загинула половина соснових лісів у долині Рони у швейцарських Альпах. На
великій площі було пошкоджено ліси в
різних країнах Європи − від Швеції до
Середземномор’я.
Протягом першого десятиліття нового
століття відбувався нечуваний раніше за
інтенсивністю спалах масового розмноження верхівкового короїда в італійських
Альпах. Починаючи з 2010 року почастішали повідомлення про всихання хвойних лісів (ялинових і соснових) у Польщі
та Білорусі.
– А чи впливає на це зміна клімату –
невже природа «забиває» м’яч у власні
ворота?
- Зазвичай періоди погіршення стану лісів збігалися з посухами, які часто
реєструють у роки спаду сонячної активності, як і підвищення температури
та зниження рівня ґрунтових вод, тобто
умови для росту рослин у ці роки погіршуються. Саме такий черговий період
розпочався 2014 року.
Для всіх насаджень раптове зниження рівня ґрунтових вод не сприятливий,
оскільки поки корені доростуть до глибшого водоносного шару, дерева є уразливими до дії різноманітних чинників
ослаблення – комах, техногенних викидів тощо.
Під час періодів усихання лісів, які
відбувалися в минулі сторіччя, частина
дерев гинула, але з настанням сприятливих умов виростало нове покоління природного лісу, краще приживалися лісові
культури.
Останні десятиріччя циклічні зміни
погодних умов на значній частині земної кулі супроводжуються трендами до
підвищення температури повітря, зменшення кількості опадів та зниження рівня ґрунтових вод. Вегетаційний період
починається в більш ранні дати, а закінчується у більш пізні.
Негативні наслідки зміни клімату посилюються через те, що більшість соснових лісів має штучне походження та є
одноярусними одновіковими монокультурами (культурами з однієї породи).
Навіть у межах одного лісового масиву є зони ризику, від яких починається
всихання. Дерева раптово стають уразливими до морозів і сонячних опіків. В
освітлених кронах розмножуються комахи-хвоєгризи. Ослаблені цими чинниками дерева заселяють стовбурові шкідники, які швидше завершують розвиток
під нагрітою корою, ніж усередині лісу.

«Зелена пожежа»

Останнім часом у багатьох областях України погіршився стан
соснових лісів: повсюдно можна помітити картинку – серед зелених і пишних ростуть сосни із жовтою засохлою хвоєю. Не оминула ця біда і Бучу. Чому сосни рудіють?
Валентина МЄШКОВА –
доктор сільськогосподарських
наук, професор, академік
Лісівничої Академії наук України,
завідувач лабораторії захисту лісу
УкрНДІ лісового господарства та
агролісомеліорації
ім. Г.М. Висоцького відповідає на
наші запитання.
на південному схилі Альп після посухи
2003 року масове розмноження цього
шкідника тривало 6 років із максимумом
у 2007 році.
Для осередків верхівкового короїда
характерне утворення груп заселених
дерев («плям»). Дерева, заселені навесні,
- Був час, коли ліс «пищав» від «ро- виявляли влітку, а заселені влітку – восеботи» жука-пильщика, і великі масиви ни, коли хвоя червоніла.
в межах Клавдіївського і Тетерівського
«Боротися» з верхівковим короїдом
лісгоспів перетворювалися на лисі га- неможливо! Зарубіжний досвід свідчить,
лявини. Які комахи сьогодні «доклада- що спалахи появи короїдів зазвичай триють» зусиль і нищать насадження?
вають від 4 до 8 років, продовжуючись у
- Під час обстеження соснових наса- випадку ослаблення дерев у насадженні
джень, які всихають на Поліссі останнім під впливом вітру, снігу, вогню, розмночасом, фахівці з’ясували, що серед стов- ження комах-хвоєгризів.
– А здолати їх хімічним способом
бурових шкідників домінує верхівковий
короїд. Цього жука зазвичай не вважали можливо?
– У різних країнах намагалися застосоважливим шкідником, оскільки він заселяє гілки та верхівки дерев, а не ділову вувати інсектициди, феромони, ловильчастину стовбурів.
ні дерева та приваблювати ентомофагів.
В осередках верхівкового короїда хвоя
Загалом застосування інсектицидів у
заселених дерев упродовж декількох лісі обмежене законодавством багатьох
тижнів змінює колір на світло-зелений, а країн і заборонено в сертифікованих FSC
потім на червонуватий. За малої кілько- лісах. До того ж, зважаючи на наявність
сті жуки заселяють окремі гілки, черво- декількох періодів льоту різних поколінь
ний колір яких вирізняється на тлі зеле- верхівкового короїда та неодночасний
виліт жуків навіть у
ної крони.
межах одного лісоПерші відомості
Мовою цифр і фактів
про небезпеку пового масиву, довелоширення
верхівся б обприскувати
За даними Державного агентнасадження чи не
кового короїда наства лісових ресурсів України,
щотижня.
дійшли з Італії, де
площа всихання лише соснових
насаджень становить майже
150 тис. га, загалом же площа
всихання всіх лісів становить
330 тис. га. Осередки масового
всихання охоплюють половину України. Мають цю проблему і сусідні держави та країни
Євросоюзу – Білорусь, Польща,
Чехія, Австрія, Німеччина.

партійне життя

Кожен третій українець
голосує за «Батьківщину»

П

ро це лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила на 14 з’їзді партії, де підбивалися підсумки
виборів в ОТГ, які відбулися 29 жовтня і на яких партія здобула беззаперечне лідерство.
«Кожна третя людина в Україні сьогодні підтримує «Батьківщину», голосує за «Батьківщину» та покладає надії на «Батьківщину», – наголосила Юлія
Тимошенко.

Ін’єкції інсектицидів у стовбури – доволі трудомісткий і дорогий захід, під
час якого можуть потрапити в дерево патогенні організми або відкритися
«врата» для їхнього проникнення.
Феромонні пастки в Україні не виробляють, придбання їх за кордоном надто
дороге, а допитливі представники населення часто їх руйнують.
Рубки «порятунку»:
американський досвід
- А що пропонує світова наука для
боротьби зі шкідниками?
- Американські і європейські захисники лісу вже майже 20 років розрізняють
санітарні рубки (sanitary felling) – вилучення заселених жуками дерев незабаром після їхнього заселення і до вильоту
нового покоління жуків та рубки «порятунку» (salvage logging). Останній термін
визначено Товариством американських
лісівників (1998), як «вилучення дерев,
які пошкоджені або всихають унаслідок
пошкодження...., для того щоб одержати
економічно цінну деревину, яка в іншому випадку може бути втрачена».
Дерева, заселені короїдами в нижній
частині стовбурів, розпізнають за вхідними отворами, патьоками живиці та
купками тирси на землі.
Дерева, заселені короїдами у верхній
частині стовбура, виявляють за зміною
забарвлення крон порівняно зі здоровими деревами під час авіапатрулювання лісових пожеж, за допомогою камер
спостереження за пожежами, з протипожежних веж тощо.

Тим часом
Україна – малолісна країна. Її лісистість становить лише 14% (лісистість
Європи – 35,4%). На лісові культури
(насаджені ліси) припадає понад 50%.
Середній вік лісів України – 35-40 років.
Непрохані гості
Заспокоїмо читачів: небезпечна стовбурова нематода, що спричиняє масове
всихання сосни в Азії, Північній Америці
та Португалії, до нас ще не проникла.
Компетентно
Василь Бородавка, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Поліського філіалу
УкрНДІЛГА ім. Г. М. Висоцького:
– Основі насадження, що довели свою
живучість упродовж тисячоліть, можуть
поступитися більш стійким деревним
породам. Стовбурові шкідники підкорюють континенти. Вони вже в наших
лісах.
Варто привернути увагу науковців і
громадськості до «зеленої соснової пожежі», бо хвиля велетенського цунамі
накриває континент за континентом, а
в соснових лісах динамічно розвиваються процеси всихань нового типу.
Здебільшого вони охоплюють деревостани віком від 40 років і більше.
Саме тому скрізь уздовж доріг і в лісах
та парках помічаємо руді хустинки сосон.
Їх видно неозброєним оком усім подорожнім і відпочивальникам. «Горять» вічнозелені бори не тільки в Україні, а й Білорусі,
Росії, країнах Європи, на Американських
континентах…
У сусідів
Поляки не чекають, доки сосна всохне
повністю і втратить свою технічну якість,
якщо її можна використати як хорошу
деревину. В Україні замість нормальної
дошки отримуємо деревину з темно-сірими, синіми, майже чорними смугами,
що суттєво погіршує її технічну якість.
Богдан Ляховець

Лідер партії зазначила, що понад 900 депутатів від
партії на виборах ОТГ та 28,1 % голосів за партію та лідерство в 13 областях здобувалися в нелегких умовах.
Перемогу «Батьківщини» на виборах в ОТГ Юлія
Тимошенко пояснила тим, що є професійна та надійна
команда.
«Є люди, які з «голими руками», без будь-якого
адмінресурсу, грошей, ЗМІ пішли у кожне село до
людей і показали, що партія «Батьківщина», попри
все, може перемогти тих, хто вірить тільки в гроші,
адмінресурс, політтехнології, фальсифікації та політичні репресії. Ми з вами, хто боровся та показав
високий результат, можемо їх поставити на місце», –
зауважила політик.

Юлія Тимошенко упевнена, що вибори в ОТГ є репетицією президентських та парламентських виборів, а першість
«Батьківщини» – результат справжнього соціологічного дослідження по всій країні на противагу замовним рейтингам
кишенькових соціологічних служб президента. Водночас,
додала політик, лідерство на виборах в ОТГ- це велика відповідальність перед людьми, які вірять у «Батьківщину».
«Ми вже сьогодні несемо відповідальність, бо ми перші! Пам’ятайте: перемога, яку ми отримали, не є нагородою. Вона – тяжкий хрест, який зобов’язує нас робити
для людей неймовірне. Це велика відповідальність! Я
прошу всю Україну, всю «Батьківщину» бути гідними цієї
великої відповідальності і цієї надії людей», – підсумувала Юлія Тимошенко.

На правах реклами
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земляки

У пору золотої осені відзначила свій поважний ювілей ветеран
праці, відмінник народної освіти України, почесний громадянин
Вишгородського району, корінна жителька Гаврилівської громади – Марія Юхимівна Заблоцька.

А ще Марія Юхимівна змолоду любила влаштовувати концерти, театральні
вистави, співала в хорі, танцювала. І
навіть коли пішла на заслужений відпо-

чинок, не полишила своєї активності,
завжди була, як кажуть, легкою на підйом. З нею завжди легко і просто.
Тож коли настав ювілейний день,

«Чон-доктор» - великий лікар!

Лікар-психіатр вищої категорії
Борис Білецький присвятив все
своє життя медицині. Жодного
дня не жалкував про обрану
справу і точно знав, де потрібні
його знання. Про свої героїчні
вчинки скромно розповідає як
про буденні справи. Та вдячні
пацієнти знають свого доктора
не із розповідей.

П

рофесія лікаря – надзвичайно благородна справа. Адже,
вона стоїть на сторожі людського життя. Саме лікарі дарують
людям здоров’я, позбавляють від багатьох хвороб. Тому сам образ медика
ми пов’язуємо із захистом і надією.
Говорять, що лікарі – це посередники між Богом і людиною. І, інколи, це
дійсно так! Адже, бувають межі, коли
життя людини повністю залежить від
білих халатів. Це відноситься не тільки до фізичного порятунку, а й душевного. Вселяючи в серце пацієнта віру
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Берегиня рідного села

і сподівання, вони ніби допомагають
розпочати новий етап в житті. І це не
можуть не цінувати ті, кому лікарі дарують радість одужання чи поліпшують якість здоров’я і життя.
Борис Дмитрович Білецький – людина, віддана своїй професії. І про нього
говорять як про Лікаря з великої букви.
Народився Борис Дмитрович на
Харківщині й обрав свою професію
не просто так, а тому, що мати часто
хворіла і говорила: «Якби був лікарем,
ти б мене вилікував». Закінчив школу
з медаллю і в шістнадцять років вступив до медичного інституту. Крім навчання, займався в драматичному гуртку, вів секцію парашутного спорту. За
заняття в драмгуртку отримав навіть
грамоту від інституту, так подобалась
йому ця справа, що міг би стати і актором, як би не клятва Гіпократа.
Після закінчення поїхав працювати
в Киргизію, де лишився на цілих п'ятнадцять років. Там зустрів і свою дружину, з якою прожив все життя. Там
з’явилися на світ і дві донечки.
Пан Борис розповідає, що життя в
Киргизії було дуже цікавим. Займав
відповідальні посади, знайомився з
відомими і впливовими людьми, вів
активну суспільну діяльність. Так, наприклад, коли чергували, охороняли
порядок на вулиці, затримали одного
правопорушника і за цей вчинок нагородили грамотою, що є надзвичайно
цінним для нього.
Був і цікавий випадок, не просто випадок – а героїчний вчинок! Молодий
ескулап врятував новонародженого, і
на його честь дитині дали ім’я Борис.
Своєю лікарською справою славився
на всю країну, киргизи його навіть на-

зивали «Чон-доктор», що означає «великий лікар». З свої заслуги отримав
багато грамот, подяк і нагород. Серед
них і грамота від міністра Охорони
Здоров’я Киргизії. Дуже важливою для
Бориса Дмитровича є грамота відмінника прикордонних військ, яку вручив
генерал-лейтенант, на той час командуючий Дальньосхідним округом прикордонних військ, герой радянського
союзу Матвій Меркулов особисто.
Як би не було добре на чужині, а все
ж рідна земля тягне додому і Борис
Дмитрович повернувся із сім’єю в
Україну. Тим паче, талановитому лікареві робили такі пропозиції від яких
було важко відмовитись. Працював завідуючим відділенням у Бородянці, був
районним педіатром, начальником сектора лікувально-профілактичної допомоги матері й дитині при Обласному
відділенні охорони здоров’я, головним
лікарем санаторію «Прапор» у Ворзелі.
Та найбільш значимим для Бориса
Дмитровича було місце завідуючого
неврологічного відділення Київської
обласної психоневрологічної лікарні
№ 2. Тут він пропрацював 28 років, із
56-ти загального трудового стажу.
«Жодного дня роботи не пропустив, - розповідає пан Борис, – жодного
разу не взяв відпустки, всі вихідні й
святкові дні виходив на чергування».
Своєму відділенню віддавав всю душу,
силу і наснагу. Про своїх пацієнтів говорить, що це надзвичайні люди, які
потребують допомоги. В більшості з
них крім фізичних хвороб, ще й зламані душі. Адже, це воїни-інтернаціоналісти, учасники бойових дій, яким
після воєнних подій дуже важко повернутися до звичайного життя. І вони

двері її оселі із самого ранку не закривалися. Зібралася вся її родина, син із
дружиною, донька з чоловіком, онуки
і правнуки. Вони з роками звикли,
що в день народження до їхньої дорогої людини приходять гості, а тому
разом зустрічали всіх, хто бажав привітати з ювілеєм Марію Юхимівну.
Першими прийшли односельці, потім
Гаврилівський сільський голова Олег
Григорович Покрасьон із групою шанувальників ювілярки, представники
Гаврилівської ЗОШ на чолі з директором Вірою Дмитрівною Марченко,
колектив Будинку культури «Полісся»
завітали з баяном і вітальними піснями та одами, і, звичайно, колишні
учні Марії Юхимівни.
Пам’ятаючи цей день, відділ освіти при Вишгородській РДА також
привітав Марію Юхимівну з такою
величною датою, до цього долучилася компанія «Альянсу краси». Сама
ж ювілярка всіх з радістю зустрічала,
запрошувала до столу. А людському
потоку, здавалося б, не буде кінця...
Про Марію Юхимівну Заблоцьку
можна говорити ще багато. Та наразі
ми бажаємо їй, щоб літа мудрості не
стали тягарем, доля посилала килимові квітучі стежки, і хода її була легкою, доля прихильною, а ми будемо
тішитися тим, що поруч з нами живе
наша Берегиня…
Наталя Молчанова

в свою чергу завжди знаходять можливості віддячити своєму рятівнику. Так,
наприклад, вони подарували сучасне
цінне обладнання для відділення.
Як відомо, хто працює – той завжди
в шані, а Борис Дмитрович без роботи
не міг. За свою лікарську діяльність він
отримав дуже багато нагород. Серед
них «Відмінника Охорони Здоров’я
СРСР», «Ветеран праці», орден за мужність ІІІ ступеня та ін. Безліч грамот і
подяк, іменний годинник від спікера
Верховної Ради України Володимира
Литвина (2002-2006 р.р.). Та найбільше
цінує своїх «хлопців-афганців», які не
забувають про нього, завжди підтримують теплим спілкуванням і зустрічами.
Дружина, Галина Михайлівна говорить, що всіх своїх пацієнтів чоловік
знає не просто з медичної картки, а й
про їхні сім’ї, дітей, справи в житті. А,
коли дзвонять, то узнає навіть по голосу.
Знайомі розповідають, про нього, як
не про звичайного лікаря, який займається рутинним ділом, а як про справжнього рятівника людського тіла і душі:
«Були такі хлопці,-каже Микола Райчук,
– які зовсім занепадали духом, та Борис
Дмитрович їх витягував, і зараз вони ведуть нормальний спосіб життя».
Видатному лікареві, людині надзвичайної доброти, «Чон-доктору»
Борису Дмитровичу 18-го листопада виповнюється вісімдесят років.
Про таких як він, говорять «Лікар від
Бога». Адже, в своїй професії він зумів
поєднати найкращі людські якості.
З цієї нагоди колективи Бучанських
організацій ветеранів Афганістану та інвалідів війни, збройних сил і учасників
бойових дій та їх голови М. Райчук та
О. Щербак вітають з поважним ювілеєм
і бажають міцного здоров’я, сімейного
благополуччя, достатку, людської вдячності й поваги та щасливого довголіття!
Євгенія МАКАРЕНКО

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Ц

я людина – уособлення неймовірної доброти, терпіння,
мудрості, української гостинності, а якщо сказати одним словом,
то Марія Юхимівна – Берегиня свого роду і свого рідного села. До речі,
таку номінацію в 2013 році отримала
пані Марія на церемонії Жінка року
Гаврилівської громади.
Марія Юхимівна нащадок звичайної
простої української родини. Її душа загартована непростими передвоєнними
роками, в її серці і пам’яті часи Другої
світової війни, післявоєнної відбудови
і становлення державної Незалежності.
Інколи дивуєшся, як їй вдається
мати таку жагу до життя і віддавати усю себе людям, не чекаючи за це
винагороди. У неї все виходить так
просто і природно, вона, як джерело, з якого завжди хочеться напитися
любові до життя, до своєї родини, до
рідної землі, а кожне її слово це відлуння святкової дзвіниці. Вона ніколи
не дозволяла собі скаржитися на життя чи нарікати на свою долю. І, здається, що рядки Ліни Костенко написані
саме про Марію Юхимівну Заблоцьку:
Я вибрала долю собі сама,
І що зі мною не станеться –
У мене жодних претензій нема
До Долі – моєї обраниці.
Свою долю вона дійсно обрала сама,
ставши на вчительську стезю. Марія
Юхимівна вчитель початкових класів.
Вона віддавала своє серце дітям, які йшли
до першого класу, де з материнською любов’ю відкривала дітлахам двері в широкий світ. І сьогодні, коли минули роки, її
учні, а це три покоління, стали дорослими і сивочолими, та дні народження своєї першої вчительки ніколи не забувають.
Не забуваємо про це і ми, односельці, пишаючись Марією Юхимівною.
Понад десять років вона була обрядовим старостою і реєструвала
шлюби закоханих людей. Цю місію
вона виконувала з високою відповідальністю. Завжди займала активну
життєву позицію в рідному селі. До
неї прислухалися, йшли за порадою, і
вона нікому не відмовляла, при цьому лишалася звичайною людиною, ні
на хвильку не допускала навіть думки
про високу самооцінку.
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Вітаємо

ВПЕРШЕ В БУЧІ!!!
Фестиваль "Таланти без меж"!!!!

Організатори заходу - ГО "Відгук", головний партнер - Бучанська міська рада.
До участі запрошуються люди, які мають статус інвалідності. Вік не обмежений. Місце проживання - Бучанська громада.
Конкурс проводиться у номінаціях:
1. Майстри пера ( вірші, проза).
2. Співоча душа ( вокал).
3. Танок серця ( хореографія).
4. Мальовничий передзвін ( художнє мистецтво,
малюнок).
5. Ниточка до ниточки (вишивка, плетіння,
ткацтво ).
6. Умілі ручки ( художньо-прикладне мистецтво).
Останній термін подачі заявки - 15 грудня.
Захід проводиться з нагоди 10 річниці з дня створення Громадської організації інвалідів "Відгук"
За додатковою інформацією звертатись за номером: 0939067522 до Ангеліни Познякової.

з Днем народження!
Старикову Ганну Віталіївну,
голову Київської обласної ради

Колесник Оксану Петрівну,
головного спеціаліста бюджетного відділу
Бучанської міської ради

Іващенка Павла Миколайовича,
Почесного громадянина міста Буча,
Президента ВК «Фірма «Агробудпостач»

Щиро вітаємо з ювілеєм
ЗАБЛОЦЬКУ МАРІЮ ЮХИМІВНУ,
жительку села Гаврилівка, заслуженого педагога
Гаврилівської ЗОШ І – ІІІ ст.

Ми з ювілеєм Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров'я, щастя і тепла!
Щоб шлях Ваш був такий
широкий,
Щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий!
Не знали б Ви тяжких турбот.
А ще бажаєм добре жити,
Щоб внуки виросли - гей раз!
Щоб мали Ви кого любити,
І щоб любили міцно Вас!
Щоб було все гаразд в роботі.
Вона, звичайно не проста.
Щоб було все - і «за», і «проти»,
Як компроміс - життя –
буття!
Ще раз сердечно Вас вітаєм!
Добра Вам зичимо сповна,
Багато світлих днів бажаєм!
І довгі, довгії літа...
З повагою,
Гаврилівська сільська рада

Работа в Польше, Чехии. Все оформление
за наш счет. Очень большой выбор вакансий.
З/п от 17 000 грн. Бесплатное проживание. тел.
0981822929, 0663244522.

ЖК Паркова Оселя –
житловий комплекс
бізнес-класу
Надійний забудовник
ПрАТ "Меліоратор"

• Висока якість будівництва
• Поруч міський парк, школа, садочок
• Розстрочка від забудовника

м. Буча, вул. Я. Мудрого, 10
066-215-62-41, 068-507-57-29
http://melyorator.com.ua
Засновник: Бучанська міська рада
Головний редактор: Сергій КУЛІДА
Адреса редакції: 08292, Буча,
вул. Києво-Мироцька, 104-б,

єдина родина

Як Блиставиця

День села святкувала

Я

к уже повелося, свято традиційно розпочали його
наймолодші жителі: танці, батут, солодка вата,
ігри, розваги...
Поряд смачні аромати «озонують» у повітрі. Це на вогнищі готуються юшка, плов, куліш, смажена картопля…
А от у Будинку культури триває виставка виробів, які
виготовили спеціально до свята мешканці села.
Тим часом на святкування, яке стрімко набувало розмаху, вже прибули гості із сусідніх населених пунктів Гаврилівки, Синяка, Ворзеля. Єдина громада уже традиційно збирається разом, аби привітати в родинному колі
своїх найближчих друзів-сусідів.

Не стали виключенням і сьогоднішні врочистості
в Блиставиці, адже щирі слова побажань надсилали
блиставчанам Бучанський міський голова Анатолій
Федорук, сільські голови Гаврилівки і Луб’янки, гості із
Синяка.
А розпочалися вони гімном, потім пом’янули загиблих у роки Другої Світової...
Блиставицький сільський голова Світлана Микиша
у своєму виступі згадала 2007 рік, коли зародилася традиція святкувати День села, який ініціювала визнаний
лідер села Тамара Пархоменко. Отож з того часу традицію зберегли й щороку примножують.
Нині жодне свято неможливо уявити без вручення
подяк і грамот. У радісний для села день їх отримували блиставчани від Київського регіонального відділення
АМУ, Бучанського міського голови Анатолія Федорука,
Блиставицького сільського голови Світлани Микиши.

Та найчастіше доводилося виходити на сцену учасникам народного аматорського колективу «Блиставчанка».
Це був їхній зоряний час: артисти подарували присутнім
багато приємних хвилин, виконуючи народні й сучасні
пісні. А ще від Бучанського міського голови Анатолія
Федорука вони отримали сертифікат на 25 тисяч гривень
із нагоди Дня села, а від керівника обласного Центру народної творчості Олени Завальської - сертифікат про
присвоєння звання «народного».

Принагідно вітаємо жінок різних професій, які несуть
у світ пісню, об›єднавшись любов›ю до наших витоків.
А на завершення святкового дійства виступив неперевершений квартет «Гетьман», який додав «жару» у полум’я роз’ятреного святкового настрою…
І ми там були, мед-пиво пили…

спорт

Юні тенісисти Бучі – серед переможців
Відбулися змагання з настільного тенісу - відкрита першість ДЮСШ, в яких взяла участь команда
Бучанської ДЮСШ у складі 13 спортсменів.

Ч

емпіоном у віковій групі 2007-2009 р.н. (хлопці) став
учень Іван Покрищука, а на другу сходинку п’єдесталу пошани піднявся вихованець цієї самої школи
Девлет Шаіпов. Срібну нагороду отримала і Вікторія
Гавриш з того ж таки навчального закладу.
А от іншим членам команди поталанило менше. Вони
повернулися із змагань з такими результатами:
Вікова група 2007-2009 р.н.
4 місце – Богуш Назар ЗОШ №3
6 місце – Ятлук Макс ЗОШ №3
16 місце – Єроменко Алік ЗОШ №3
17 місце – Забродський Стас ЗОШ №3
18 місце – Сушко Нікіта ЗОШ №3
Вікова група 2005 – 2006 р.н.
4 місце – Борисовець Віталік ЗОШ №5

тел.: (04597) 48-305; e-mail: buchanews@ukr.net

www.bucha-rada.gov.ua
Свідоцтво «Про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації»
КВ №7360 ВІД 30.05.2003

5 місце – Тарасенко Гліб – гімназія
11 місце – Отрошко Міша ЗОШ №4
Вікова група 2003-2004 р.н.
4 місце Єгоров Вадим, ЗОШ № 4
5 місце – Шаіпов Іслам – гімназія.
Тренери: викладачі ДЮСШ - Ольга Лисова (ЗОШ №4,
5, гімназія), Ірина Носенко ( ЗОШ №3).
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