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В

Наші інтерв’ю
Анатолій Федорук, Бучанський міський голова:
– В залі зібралися депутати багатьох скликань.
Мені поталанило працювати з ініціативними
людьми, які служать своїй територіальній громаді.
Не випадково саме тепер уряд нашої держави
ініціює реформу децентралізації, адже є розуміння, що в такий складний момент може народитися
якісний результат. Успішна реалізація реформи
місцевого самоврядування – це запорука подальшого розвитку нашої держави.
Олександр Клименко, заступник директора

департаменту з питань регіональної політики –
начальник управління взаємодії з регіонами та
тимчасово окупованими територіями Секретаріату
Кабінету Міністрів України:

– Ваше місто – це перлина Київщини. Тут можна
відвідати гарні місця, приємно провести час з родиною, друзями. Наближаються свята і місто засяяло
новорічною ілюмінацією, що надзвичайно гарно. І
це все результат злагодженої діяльності представників місцевого самоврядування. Тому саме сьогодні найкращих було нагороджено подяками
Прем’єр-міністра України.
Буча – одне з найкращих міст у Київській області
і будемо сподіватися, що найближчим часом все ж
Центральна виборча комісія за поданням Київської
обласної державної адміністрації дасть старт першим виборам Бучанської об’єднаної територіальної
громади.

Вячеслав Кучер, заступник голови КОДА:
– Ви обрані людьми, які довірили Вам представляти і захищати законні
інтереси, гарантувати право на життя в демократичній, правовій державі.
Тому Ви зобов’язані повсякчас дбати про забезпечення соціально-економічних та культурних потреб і добробут кожного мешканця міста. І сьогодні, в непростий для всього українського народу час, саме органи місцевого
самоврядування повинні виконувати волю громад та спільно відстоювати
їхнє прагнення жити у цивілізованій, заможній та безпечній державі.
Анатолій Пасічник,

Семен Яцук, почесний громадянин

– Чим більше прав на місцях,
тим ефективніше управління.
Розвиток міста відбувається у
нас на очах. Звісно, є і проблеми.
Але хто заперечить, що воно змінилося на краще?

– Команда управлінців на чолі з міським головою Анатолієм Федоруком
заслуговує на повагу і подяку за зроблене упродовж тривалого часу. Не
збавляйте темп для досягнення визначених пріоритетів.

депутат двох скликань:

Раїса Скакалова,

депутат кількох скликань:

– Помітна робота для людей і
вирішення їхніх потреб. Бажаю
успіхів та плідної праці у досягненні цілей, адже стратегію розвитку місто має.

міста, депутат багатьох скликань:

Віталій Косенко, почесний

громадянин міста, член виконкому,
депутат попередніх скликань:

– Місцевому самоврядуванню побажаю більше можливостей і повноважень.
Ми прагнемо виборів до Бучанської
об’єднаної територіальної громади і сподіваємося, що це відкриє шлях для здійснення багатьох проектів у різних сферах.

Оксана Джам, член виконкому, депутат попереднього скликання:
– Місцеве самоврядування - це той інститут, який надає можливості
для розвитку громади у різних сферах заради комфортного життя містян. Бажаю наснаги та успіхів у майбутньому.

арто зазначити, що місцеве самоврядування є основою суспільства, вираженням ініціативи
людей. Велика роль у цьому процесі
належить депутатам місцевих рад,
які представляють інтереси своєї
територіальної громади.
Повсякденними турботами людей
сьогодні переймаються не лише депутати, які входять до складу місцевих рад, а й члени виконавчого комітету, службовці органів місцевого
самоврядування, і звичайно, активні громадяни, які беруть участь у
вирішенні багатьох питань.
Це свято стосується кожного,
адже разом ми громада, що вирішує
питання місцевого значення, які відіграють вирішальну роль у розвитку та розбудові нашого міста, забезпеченні його життєдіяльності.
Дякую за любов до рідного міста, самовіддану щоденну працю,
активність у громадсько-політичному житті, велике бажання і здатність здолати усі негаразди.
Вірю, що разом ми можемо належним чином задовольнити потреби й надії жителів нашого рідного міста. Все це справа часу, справа
нашої спільної роботи, з надією на
кращі зміни.
Бажаю усім, хто працює на благо територіальної громади, кожній
родині, кожному бучанцю міцного
здоров`я, достатку і благополуччя.
Нехай усі життєві негаразди обходять Вас стороною, а непохитна
віра у щасливе майбутнє рідного
міста додають сили і наснаги!
Зі святом!
Бучанський міський голова
Анатолій Федорук

Громада дякує за мир

У центральному Будинку культури відбулися урочистості з нагоди Дня волонтера та Дня
Збройних сил. У залі – члени Бучанської міської організації інвалідів війни, Збройних сил
України та учасників бойових дій , спілки ветеранів Афганістану, спілки ветеранів війни учасників бойових дій та їх сімей, учасники АТО, родини загиблих, волонтери.
Бучанський міський голова Анатолій Федорук у
своєму вітальному слові зазначив :
- Важливість цього дня сьогодні як ніколи визначена подіями на сході. Нажаль Україна пережила ті
часи, коли значення збройних сил для держави було
зведено нанівець. Можливо саме цей факт і зробив
наші кордони доступними для ворогів, а нашу державу мішенню для ворожої зброї.Дякую всім, хто не
уявляє своєї професії без військової форми, хто не
уявляє своєї Батьківщини в неволі, хто не байдужий
до біди, яка торкнулася багатьох українських родин,
хто словом і ділом не стоїть осторонь подій, які протягом більше трьох років лихоманять українську
землю.
Бучанський міський голова Анатолій Федорук у
своєму виступі наголосив, що вся бучанська роди-

на пам’ятає імена тих, хто заплатив найвищу ціну за
наше мирне небо.
- Біль від цих безповоротних втрат єднає і спонукає робити все, щоб вони були не марними.
До вітань та вручення нагород долучилися секретар
БМР Василь Олексюк, військовий капелан Анатолій
Кушнірчук, голова ГО "Бучанська спілка ветеранів
війни - учасників бойових дій та їх сімей» Олександр
Буйволюк, голова обласної організації учасників бойових дій та інвалідів Володимир Говоров.
Нехай збудеться мрія кожного українця й нарешті
над Україною засяє мирне небо!!!
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Незалежна Україна

26 років тому на Всеукраїнському референдумі українці підтвердили Акт проголошення незалежності України.

Більш ніж 90% наших співвітчизників обрали шлях свободи та демократії. На мапі світу з’явилася нова
держава – Україна.
1 грудня на виборчі дільниці прийшло майже 32 мільйони громадян
(84% внесених у списки), з них майже 29 мільйонів (90.35%) підтвердили Акт проголошення незалежності
України.
5 грудня 1991 року Верховна Рада
України ухвалила звернення «До
парламентаріїв і народів світу», в
якому наголошувалося, що договір 1922 року про утворення СРСР
Україна вважає стосовно себе недійсним і нечинним.
Нехай цей день єднає нас у наших
прагненнях до добробуту та розвитку!

5 грудня – ДЕНЬ
ВОЛОНТЕРА В УКРАЇНІ

наші янголи-обереги

Загалом у світі цей день називають
Міжнародним днем добровольців – International Volunteer Day.
Волонтерство є однією з форм благодійності і однією з підвалин громадянського суспільства. За деякими
оцінками, кожного року в світі у волонтерській діяльності беруть участь
понад 100 млн осіб.
Діяльністю, яку зараз називають волонтерською, люди займалися з давніх часів.В Україні існує давня традиція суспільної праці, взаємодопомоги,
піклування про ближнього. Осіб, які
працювали у цій сфері, називали громадськими діячами, альтруїстами, доброчинцями, добровольцями тощо, а
з кінця XX століття — волонтерами.
Волонтери - це мобільна резервна
армія України. В ній є свої постачальники, медичні підрозділи, авторемонтні майстерні, фінансисти, медичний транспорт, служба тилу.
Дорогі наші волонтери!
Вітаємо ВАС, наші янголи-обереги,
наші рідні люди!
СЛАВА ВОЛОНТЕРАМ ПАТРІОТАМ УКРАЇНИ!
РАЗОМ ПЕРЕМОЖЕМО!

Єдина родина

Преможці швидких
шахів

Завершився I чемпіонат Ворзеля
зі швидких шахів, в якому взяли
участь 12 чоловік. Майже 3 місяці
тривала боротьба і ось визначилися чемпіони.
Ними стали Ольга Гойчук с результатом 21 очко з 22 можливих, друге
місце зайняв Володимир Гончаров
(18 очків), третє місце дісталося
Валентину Аксьонову (16 очків).

На громадських слуханнях – про наболіле
У Будинку культури на Склозаводській відбулися громадські слуПісля виступів у залі розгорілася
хання. Відповідальним за підготовку та проведення був відділ з справжня полеміка з приводу ефекнадзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборон- тивності дій органів забезпечення
правопорядку. Так, зокрема, місцеві
но-мобілізаційної роботи Бучанської міської ради.

З

а розпорядженням міського голови Анатолія Федорука відповідно
до постанови Кабінету Міністрів
України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики», згідно з «Планом
невідкладних заходів щодо забезпечення законності, охорони прав, свобод і
законних інтересів громадян, належної координації дій органів виконавчої
влади у Київській області» було проведено громадські слухання. Головою
яких було обрано секретаря Бучанської
міської ради Василя Олексюка.
Розглядали питання охорони громадського порядку та проблемне забезпечення законності, прав і свобод
інтересів громадян нашого міста, а
також стан правопорядку та злочинності на території Бучі.
На початку зібрання начальник відділу надзвичайних ситуацій Сергій
Коваленко запропонував надати слово
представникам поліції та долучитися
до жвавих обговорень.
Присутні заслухали доповідь на-

чальника Бучанського відділення
поліції Олександра Пиля та звіт дільничного інспектора мікрорайону
Склозаводська Олександра Фролова.
Так, зокрема, Олександр Пиль наголосив, що такі слухання надзвичайно
важливі для громадськості, адже місцеві жителі мають змогу познайомитися з дільничними, поспілкуватися та
обговорити найбільш гострі питання.
Крім того, зауважив, що такі зібрання відбудуться на кожній із чотирьох
дільниць у місті Буча.

жителі хочуть бачити в особі дільничного більше «друга», який прийде
на допомогу в складний період.
Із зали лунали запитання і щодо
швидкості виїзду поліцейських до місця злочину: бувають випадки, коли
доводиться чекати і по три-чотири години. На що начальник Бучанського
відділення пояснив: «Усі виклики
приймають у Києві, і вже там розподіляють, хто виїжджає на місце. Так,
наприклад, наш регіон складається з
п’яти населених пунктів: Ірпінь, Буча,
Ворзель, Гостомель та Коцюбинське.
На них виділено чотири патрульні машини і залежно від навантаження вони
отримують завдання і їдуть на місце».
Крім запитань були й пропозиції, які
за результатами громадських слухань
ухвалено у вигляді резолюції.
Так, організація Бучанська Варта запропонувала створити «Муніципальну
варту», яка допомагатиме місцевій поліції контролювати громадський порядок у місті.
Керівник управління праці та соціального захисту населення Ганна Назаренко
наголосила на важливості співпраці.
Адже саме від них залежить доля безхатченків: «Попереду зима і морози, люди,
які ведуть неналежний спосіб життєдіяльності можуть просто замерзнути, говорить пані Ганна, - тому поліцейські
можуть підбирати таких знедолених і
доправляти в реабілітаційні центри».
На завершення слухань громада дійшла висновку, що такі зібрання необхідні, люди мають більше спілкуватися
й обговорювати важливі проблеми.
«Живе спілкування дуже важливе для
місцевих жителів, - зазначила головний
спеціаліст відділу надзвичайних ситуацій Світлана Грицаєнко, - вони мають
знати свого дільничного, представників
органів влади задля забезпечення порядку та законності інтересів громадян».
Євгенія МАКАРЕНКО

Ефективне управління будинками
Нещодавно відбулася робоча зустріч із власниками квартир житлового будинку по вул. Д. Вишневецького, 27 щодо оформлення
земельної ділянки (прибудинкової території). У цьому житловому будинку 6 квартир, а законодавством визначено, що якщо в
будинку більше ніж дві квартири, то він є багатоквартирним.

З

гідно з цією нормою закону, необхідно провести оформлення земельної ділянки на співвласників житлового багатоквартирного будинку.
Водночас постає питання створення ОСББ для більш ефективного
управління будинком.

Аби розмова була предметною і
мешканці отримали вичерпні відповіді на всі запитання, у зустрічі взяли
участь радник Бучанського міського
голови Олександр Смолькін, начальники відділів БМР: земельних ресурсів – Ганна Вознюк, ЖКГ – Олена

Докай, архітектури та містобудування – Владислава Жуковець.
Інформація "БН"

Відкриті міські військово-спортивні змагання

У приміщенні Бучанського НВК
«СЗОШ I-III ст. - ЗОШ I-III ст.» №3 Бучанським центром позашкільної
роботи спільно з Центром національно-патріотичного виховання
та спортивної роботи організовано та проведено відкриті міські
військово-спортивні змагання з
нагоди Дня Збройних сил України
серед учнівської молоді закладів
загальної середньої освіти.
о заходу також долучилися учасники Бучанської міської організації інвалідів війни, Збройних сил
України та учасників бойових дій
(голова – Щербак О.І.) та Бучанської
спілки ветеранів Афганістану (заступник - Конів В.С. та Марчук В.С.,
учасник правління організації).
Цьогоріч у змаганнях також взяла
участь команда Клавдіївської ЗОШ
І-ІІІ ст. ім. Олександра Рибалки (вихованці Бородянського районного центру дитячої та юнацької творчості).

Д

Відповідно до Умов проведення,
в програму змагань увійшли п’ять
видів випробувань: «Розбиранняскладання автомата АК-74», «Стрільба
з пневматичної зброї», «Підтягування
на високій перекладині (юнаки)»,
«Згинання та розгинання рук в упорі лежачи від підлоги (дівчата)» та
«Поштовх гирі вагою 16 кг (юнаки)».
Загальнокомандний залік формувався
за найменшою сумою місць, які посіли

команди в усіх видах випробувань.
У загальнокомандному заліку перемогу вибороли учні Бучанського НВК
«СЗОШ I-III ст. - ЗОШ I-III ст.» №3.
Також під час проведення змагань
учні мали змогу продемонструвати
свої стрілецькі навики та випробувати
інтерактивний мультимедійний тир,
який надалі застосовуватимуть у тренувальному та змагальному процесах.
Володимир Ковальський

серед учасників міжнародної конференції

«Міста, комфортні для життя»: у Львові завершилася німецько-українська конференція з міського розвитку, у якій взяла
участь відома і улюблена BRF Bucha Real Family.

Д

руга німецько-українська конференція з міського розвитку
Федерального міністерства навколишнього
середовища,
охорони
природи, будівництва та реакторної
безпеки Німеччини (BMUB) спільно з Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та
Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України об’єднала
представників усіх рівнів урядування
Німеччини та України, а також громадянського суспільства, науки та бізнесу задля обговорення актуальних
міжнародних трендів у сфері інтегрованого міського розвитку.
Активна співпраця двох країн полягає в конкретних проектах і здобутках. Один із найуспішніших –
проект GIZ, який працює, зокрема, і у

форматі допомоги з розвитку міського господарства. Сенс роботи міських
урядників – зробити життя в місті
комфортним для людей.
Учасники конференції обмінялися
досвідом та знаннями щодо методів,
інструментів та програм розвитку
міст в Україні та Німеччині згідно
з принципами Лейпцизької хартії.
Метою заходу є налагодження взаємодії суб’єктів сталого міського розвитку – муніципалітетів, неурядових
організацій, бізнесу в Україні між собою, а також із німецькими містами
та організаціями.
«Дуже важливо, що участь у конференції беруть не тільки представники
влади, а й громадянського суспільства», – наголосив Ґюнтер Адлер,
державний секретар Федерального

3 грудня в Україні і світі - День людей з інвалідністю

Люди із надзвичайною силою духу

Ті, хто взяв участь у заході, що організувала ГО «Відгук» (керівник
Світлана Стадніченко) за сприяння Бучанської міської ради і ті, хто
прийшов підтримати учасників, переконалися, що це день людей
із надзвичайною силою духу, вірою та надією, людей, які не здаються, незважаючи на біль, хворобу, суспільне несприйняття.

Б

ільшість із них, долаючи складні
життєві обставини, щоденно працюють над втіленням власних мрій, допомагають своїм прикладом іншим не
опускати руки, а йти вперед. Насправді
це дуже важко....
Зараз, за оцінками експертів
Всесвітньої організації охорони здоров`я, у світі нараховується 15% осіб
з інвалідністю. В Україні ця цифра
становить 2,8 мільйона осіб.
Добре, що захід перетворився на
сімейний вихідний, адже цікаво провели час не лише діти, але й дорослі.
Подарунки отримали не лише артисти, які виконали ролі у виставах

Для людей з інвалідністю
Всеукраїнський центр комплексної
реабілітації осіб з інвалідністю пропонує комплекс безкоштовних послуг
із соціальної, психологічної, фізичної
реабілітації, професійного навчання,
медичного спостереження

чи перемогли в змаганнях. Сьогодні
переможених не було: усі старалися
бути кращими.

Статистика від iGov:
Буча - у десятці кращих

Топ-10 міст, у яких запущено найбільше електронних послуг.
Хмельницький (Хмельницька область) - 106 послуг
Дрогобич (Львівська область) 94 послуги
Острог (Рівненська область) 72 послуги
Бориспіль (Київська область) 71 послуга
Теплик (Вінницька область) 68 послуг
Тернопіль - 65 послуг
Херсон - 63 послуги
Буча (Київська область) - 62 послуги
Глухів (Сумська область) - 60 послуг
***

- Сьогодні дуже важливий день для
нашого проекту. Його обрали для участі в міжнародному заході та запросили представити його німецьким партнерам, - зазначив один із засновників
BRF Bucha Real Family Кирил Васютін.
– Місто змінюється і стає комфортним для життя, коли в ньому реалізують різні проекти. Це і транспортні
програми, програми з охорони здоров›я, освіти та обов›язково культурні програми. Нині німецькі партнери
підтвердили, що шлях, який ми обрали, правильний. Відкритий діалог та
співпрацю між представниками ініціатив з боку громади та органами влади
триватиме й надалі.
Ми різні - мета одна!
Інформація "БН"

У санаторії «Україна» два дні поспіль відбувається обласний фестиваль багатодітних родин «Нас багато у мами і тата».
Наше місто представляє родина
Боднар-Тімченко, яка виховує чотирьох дітей. У програмі фестивалю:
майстер-класи для дітей, святковий
концерт, обмін досвідом виховання
дітей, вечірка для батьків.

Свято для особливих діток: «Повір у себе»!
Минулими вихідними в ЗОШ № 3 зібралися діти з особливими вадами розвитку, аби взяти участь у спартакіаді «Повір у себе». Вони особливі, бо вміють щиро радіти, посміхатися, цінувати любов, гратися, веселитися.

І

з задоволенням музичні
подарунки сипалися в
подарунок від улюблених
Музикашок, які розпочали свято суперпопулярною
піснею про Бучу.
Голова
ГО
«Відгук»
Світлана
Стадніченко
подякувала Бучанському
міському голові Анатолію
Федоруку за постійну увагу
і підтримку.
«Допомагають тим, хто
працює, - зазначив мер міста Анатолій Федорук. - Ваша організація - приклад для решти організацій
міста, як треба працювати для розв’язання проблем. Саме завдяки спільній
роботі стало можливим придбання спецавтомобіля на умовах співфінансування за грантові кошти та кошти міського бюджету».
Він подякував батькам і організаторам за щоденну турботу.
А діти підготували цікаві сценки, гралися з аніматорами, раділи й були
надзвичайно щасливі.

Майстер-класи
зібрали на творчість

Від Бучанського міського голови
Анатолія Федорука набори солодощів і велика упаковка чаю дісталися
всім учасникам. Тепер у родинному
колі всі згадуватимуть ці години спілкування, цікаві ігри і змагання.
Тож давайте будемо добрішими,
толерантнішими одне до одного. Бо
ми насамперед - усі люди!

Для дітей з інвалідністю в Будинку культури на Склозаводській
одразу кілька служб та відділів
міської ради за сприяння депутата Сергія Мостіпаки провели
цікаві заходи.
ерегляд мультфільму, майстер-класи з виготовлення
новорічних листівок, прикрас допомогли учасникам розкрити свій
талант і приготувати подарунки
до свят.

П

Додому всі повернулися зі смачними подарунками, які доповнять колекцію святкових сюрпризів.
Смачні й посипані цукровою пудрою
казкові хатинки додадуть святкового
настрою всім учасникам заходу.

Матеріали підготувала Вікторія ЛЯХОВЕЦЬ

3
БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

BRF Bucha Real Family

міністерства навколишнього середовища, охорони природи, будівництва
та реакторної безпеки Німеччини.
Під загальним гаслом «Міста, комфортні для життя» пройшли лекції та
тематичні арени, присвячені темам
екологічної безпеки, партисипації
(громадської участі) та креативності
в контексті міського розвитку.
Також відбулася презентація та
офіційний старт діяльності німецько-української мережі міст.
На завершення конференції відбудеться церемонія нагородження
переможців конкурсу «Лейпцизька
премія комфортних для життя міст
України». Важливим та перевіреним
фундаментом національної політики
міського розвитку є рівноправний та
взаємний обмін досвідом і поширення практик успішного впровадження
принципів інтегрованого міського
розвитку.

Бучанський
щоденник

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

життя міста
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енергозбереження

«Полатані» будинки

Мабуть, кожен із вас коли-небудь звертав увагу на різнокольорові латки на багатоповерхівках. Зокрема, й у Бучі на такі можна натрапити чи не на кожному будинку. Особливо, коли йдеться про старі «панельки» чи «хрущовки».
Комусь вони радують око яскравими кольорами. Для інших –
це чи не єдиний спосіб створити затишок у своїй квартирі та не
переплачувати за тепло, яке буквально виходить крізь стіни на
вулицю. Тож у пошуках шляхів утеплення люди готові на будьщо. Особливо, коли з рекламних листівок до них посміхаються
майстри в новеньких робах. А рекламний слоган запевняє «Ми
зробимо ваш дім теплим!», «Тепло гарантовано», «Утеплимо
якісно, недорого, надійно».
Гроші - на вітер
Саме пінопластом обкладають фасади будинків у містах. На своїх сайтах
фірми, які займаються монтажними
роботами з утеплення, з усіх боків
розхвалюють цей матеріал. Головний
плюс – доступна ціна! На таку фішку
й клює більшість родин, бо ж кому не
хочеться, щоб було і дешево, і якісно.
Утім, варто пам’ятати, наголошують
фахівці, що пінопласт - легкозаймистий матеріал, тому його варто чергувати з мінеральною ватою. Нею і робити
відкоси у вікнах.
Після 5-го поверху пінопласт взагалі
краще не використовувати. Як не прикро, але більшість фірм, які пропонують
такі послуги, - дилетанти. А в цій справі
потрібно знати фізику та особливості
речовин і матеріалів. Якщо, приміром,
ви зовні приклеїте пінопласт лише у своїй квартирі, то тим самим можете зашкодити не лише собі, а й сусідові.
Уся річ, говорять спеціалісти, у тому,
що при такому «клаптиковому» утепленні утворюється «точка роси», яка
руйнує дім і взимку, коли холод проступає знадвору, і влітку, коли з вулиці
палюче сонце нагріває плиту.
«Одягати» будинок повністю
Співвласники багатоквартирних будинків комплексно підходять до проблеми зі збереженням тепла, адже вся
відповідальність за будинок лежить
не на ілюзорному начальнику ЖЕКа,
якого вони ніколи в очі не бачили, а
на всіх. Утім, рух ОСББ лише починає
набирати обертів, більшість ще й досі
вважає, що ЇХНЄ – це лише те, що всередині квартири, решта (сходи, під’їзди, стіни, дах, підвал…) ЧИЄСЬ.
Якщо ви вирішили зробити ваше помешкання теплішим, то потрібно робити цілий комплекс заходів. Тоді це
може позначитися на ваших платіжках
меншими сумами витрат за тепло та
зробити ваш дім чи квартиру енергоощадною.
Утеплення фасаду - це вже кінцевий шлях до модернізації будинку.
Спочатку потрібно замінити вікна та
встановити автономний теплопункт.
Тоді можна досягти ефекту термоса,
зберігаючи влітку прохолоду, а взимку
тепло в квартирі. Найважче - це довести людям, що ефект буде лише, коли
всі рухаються в одному напрямку. Ну і
звісно заощадити допоможе автономний тепловий пункт. За допомогою
нього можна контролювати в автома-

тичному режимі, залежно від погоди
та температури повітря, подачу тепла
від тепломагістралі у ваш будинок. І
тим самим не переплачувати за надмірно спожите тепло.

Важливо
Кошти «теплих кредитів» не безмежні, тому підсилення потребує
співпраця з ОСББ і ЖБК, а не з індивідуальними власниками.
Нині спостерігаємо активні дії
ОСББ щодо встановлення індивідуальних теплових пунктів, комплексного утеплення під’їздів, модернізації будинків. Тож акцент Фонду
енергоефективності і «теплих кредитів» треба спрямовувати саме на
ОСББ і ЖБК.
Саме робота з ОСББ дає більший
ефект. Вирішується питання щодо
утеплення всього будинку і подальшої економії для всіх мешканців.
Держава отримає в подальшому
енергонезалежність саме в напрямі
розвитку ОСББ.

Утеплювати будинок потрібно комплексно. «Латкове» утеплення – марно
витрачені кошти. До всього, це може
призвести до поступового руйнування будинку.

ПРОГРАМА «ТЕПЛИХ» КРЕДИТІВ
У 2017 РОЦІ
Відшкодування, яке надається учасникам урядової програми, становить:
20% суми кредиту (але не більше 12
тис. грн) на придбання негазових/неелектричних котлів для фізичних осіб;
35% суми кредиту (але не більше 14
тис. грн) на придбання енергоефективного обладнання/матеріалів для
фізичних осіб;
40% суми кредиту (але не більше 14
тис. грн в розрахунку на одну квартиру) для ОСББ/ЖБК як юридичних
осіб, для загальнобудинкових заходів.
Якщо позичальником є фізична
особа, яка отримує субсидію на оплату житлово-комунальних послуг,
то розмір відшкодування становитиме 35% як за напрямом придбання котлів, так і для інших енергоефективних
заходів, але не більше 12 000 гривень.
Якщо в складі ОСББ є родини-от-

Мовою цифр і фактів
ӹӹ Найбільшою популярністю користується утеплення індивідуального житла.
ӹӹ 210 тисяч родин отримали 3,5
мільярда гривень на енергоефективні матеріали і обладнання.
ӹӹ Удесятеро менше приватних домогосподарств взяли кошти на
твердопаливні котли. Йдеться
про 367 мільйонів гривень.
ӹӹ Фінансування
здійснюється
через державні «Ощадбанк»,
«Укргазбанк» та «Укрексімбанк»,
у лютому 2017 року до них долучився
націоналізований
«Приватбанк».
римувачі субсидії, таке ОСББ отримує
відшкодування в середньозваженому розмірі між 40% і 70% — залежно
від кількості квартир-субсидіантів.
Консультацію щодо впровадження
енергоефективних заходів можна отримати за телефоном безкоштовної «гарячої» лінії: 0-800-210-611 за підтримки Проекту USAID «Муніципальна
енергетична реформа в Україні» спільно з Держенергоефективності.
ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ?
Необхідно здійснити наступні кроки:
1. Особа або ОСББ приймає рішення
про впровадження енергоефективних заходів, звертається до уповноваженого банку та надає необхідний
пакет документів для отримання кредиту на придбання енергоефективного обладнання чи матеріалів (перелік
документів визначається банком).
2. Отримує кредитні кошти.
3. Надає банку рахунки фактури, акти
виконаних робіт тощо. Таким чином,
позичальник має підтвердити цільове використання кредитних коштів.
Якщо позичальник – субсидіант, то
обов’язковим є подання копій документів (повідомлень або довідок тощо),
що підтверджують призначення фізичній особі субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.
4. Банк щомісячно формує та подає до
Держенергоефективності реєстри
позичальників, які мають право на
отримання відшкодування.
5. Протягом 5 днів Держенергоефектив
ності перераховує відповідні кошти
на банківські рахунки для їх подальшого перерахування позичальникам.

Тим часом
Мінрегіон спільно з експертами з
Європейського банку реконструкції та розвитку розробив програмне
забезпечення для того, щоб розраховувати сертифікат енергоефективності будівель. Про це повідомив
віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та
ЖКГ України Геннадій Зубко.
За попередньою домовленістю з
ЄБРР, ПЗ надаватиметься у відкритому
доступі, і енергоаудитори можуть його
використовувати для розрахунку енергоефективного сертифікату будівлі.
Протягом двох років ПЗ буде обслуговуватися за підтримки експертів ЄБРР.
У Мінрегіоні очікують на підписання
фінансової угоди з ЄС, за умовами якої
Україні будуть надані кошти в розмірі
100 млн євро фінансової допомоги на
впровадження Фонду енергоефективності. Крім того, уряд Німеччини планує надати Фонду фінансування в розмірі 10 млн євро.
Вікторія Ляховець

UA:Перший

14:00 Перша шпальта.
14:30 Радiо. День.
15:00,18:05,
21:00,1:55 Новини.
15:15,23:30 Розсекречена
iсторiя.
16:35,23:20 Погода.
16:45 Хто в домi хазяїн?
17:20,5:40 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 Програма з Майклом
Щуром.
20:15 Вiйна i мир.
21:50,2:35 Новини. Спорт.
22:15 Роздягалка.
22:50 Д/с «Дика планета».
0:30 Д/с «Орегонський
путiвник».
2:50 Бiатлон. Кубок свiту.
II етап. Естафета 4х7,5 км.
Чоловiки.
4:20 Бiатлон. Кубок свiту. II
етап. Естафета 4х6 км. Жiнки.

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».
10:40,12:20 «Мiняю жiнку».
13:50 Т/с «Слуга народу».
15:45 Т/с «Я знову тебе кохаю».
(12+).
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:30 «Секретнi матерiали».
21:00 Драма «Дiагноз». (16+).
22:50 «Грошi».
0:10 «Голос. Дiти 4».
4:30 Т/с «Сила кохання Ферiхи».

Iнтер

5:50 М/ф.
6:20,23:00 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,
12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з
Iнтером».
10:00 Х/ф «Зимова вишня».
11:50 Х/ф «Торкнутися неба».
(16+).
14:10 Х/ф «Бебi-бум». (16+).
16:10 «Чекай на мене».
18:00,19:00,4:30 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
20:40 Т/с «Той, хто не спить».
(16+).
0:50 Х/ф «Дуенья». (16+).
2:45,5:15 «Подробицi» - «Час».
3:20 «Скептик».
3:50 «Речдок».

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.
9:10 Спорт.
9:15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10:10 Антизомбi.
10:15,13:25 Секретний фронт.
Дайджест.
12:45,15:45 Факти. День.
13:50,16:15 Х/ф «Падiння

Олiмпу». (16+).
16:30 Х/ф «Падiння Лондону».
(16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Бiльше нiж правда.
21:25 Т/с «Нюхач». (16+).
22:25 Свобода слова.
0:55 Х/ф «Священник». (18+).
2:25 Т/с «Морська полiцiя. ЛосАнджелес». (16+).
3:05 Т/с «Слiдчi». (16+).

Новий канал

6:00 Абзац.
6:55,8:40 Kids` Time.
7:00 М/с «Том i Джерi шоу».
8:45 М/ф «Веселi нiжки».
10:50 Х/ф «Вертикальна межа».
13:10 Х/ф «Подорож до центру
Землi».
15:10 Х/ф «Подорож 2:
Таємничий острiв».
17:00 Хто зверху.
19:00 Ревiзор.
21:20 Пристрастi за Ревiзором.
23:45 Х/ф «Епiдемiя». (16+).
1:45 Служба розшуку дiтей.
1:50 Зона ночi.

СТБ

6:00 «ВусоЛапоХвiст».
7:05,15:25 «Все буде добре!»
9:05 Х/ф «Шкiльний вальс».
11:05 Х/ф «Медовий мiсяць».
13:00 «Битва екстрасенсiв 17».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя».
20:00,22:45 «Хата на тата».
2:30 «Найкраще на ТБ».
3:50 Зони світу.

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.
9:30,2:20 Зоряний шлях.
11:00 Х/ф «Забудь мене,
мама». (12+).
13:00 Т/с «Подаруй менi
життя», 1 i 2 с.
15:30 Т/с «Подаруй менi
життя».
18:00 Т/с «Доктор Ковальчук».
(12+).
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Квiти дощу», 1 i 2 с.
23:30 Х/ф «Примарний
патруль». (16+).
3:15 Реальна мiстика.
4:45 Агенти справедливостi.
5:20 «Скептик - доктор».
6:50 «Речдок і свідок».

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 «Неймовiрнi
винаходи».
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».

Вівторок • 12 грудня

UA:Перший

6:00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,
15:00,18:05,21:00,4:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго
ранку, Країно!
9:30 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття».
11:00,23:20 Погода.
11:10 Т/с «Дiвчата вiйни».
13:10,14:30 Радiо. День.
13:55,22:15 Складна розмова.
15:15 Фольк-music.
16:45 Дiти Z.
17:15 М/с «Чорний Джек».
17:50,3:15 Новини. Свiт.
18:20,21:30,3:30,4:45 Тема
дня.
18:35,3:45 Новини. Культура.
19:00 Перший на селi.
19:25 Д/с «Столика Японiя».
20:25 Нашi грошi.
21:50,4:25 Новини. Спорт.
22:50 Д/с «Дика планета».
23:30 Футбол. Клубний ЧС2017. Пiвфiнал.
1:20 Футбол. Клубний ЧС-2017.
Матч за 5-те.
5:05 Д/с «Середземномор`я».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок
з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:3
0,0:00,5:20 «ТСН».
9:30,10:55,12:20 «Чотири
весiлля».
12:45 «Мiняю жiнку».
14:20 Т/с «Слуга народу».
15:25 Т/с «Я знову тебе
кохаю». (12+).
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:30 «Секретнi матерiали».
21:00 Драма «Дiагноз». (16+).
22:00 «Модель XL».
23:45,0:10 Комедiя «Фейковi
копи». (18+).
2:05 Т/с «Сила кохання
Ферiхи».

Iнтер

6:00 М/ф.
6:20,23:00 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з
Iнтером».
10:00,12:25,20:40 Т/с «Той, хто
не спить». (16+).
12:50 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож».
13:50 «Життя на межi».
14:50,3:45 «Речдок».
18:00,19:00,4:30 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
0:50 Х/ф «Ти - менi, я - тобi».
2:35,5:15 «Подробицi» - «Час».
3:20 «Скептик».

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:20 Факти.
4:40 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 «Нюхач 3». (16+).
12:10,13:25 Х/ф «Васабi».

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

Новий канал

3:00,2:00 Зона ночi.
3:45 Т/с «Татусевi дочки».
(16+).
4:40 Абзац.
6:40,7:00 М/с «Том i Джерi
шоу».
6:55,8:15 Kids` Time.
8:20 Т/с «Друзi».
11:40 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
16:00,21:00 Пацанки. Нове
життя.
17:00 Хто зверху.
19:00 Любов на виживання.
22:00 Вар`яти.

СТБ

6:35,15:25 «Все буде добре!»
8:35 «Все буде смачно!»
10:25 «Битва екстрасенсiв 13».
12:50 «МастерШеф 6».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».
20:00,22:45 «МастерШеф 7».
23:20 «Один за всiх».
3:05 Х/ф «Середземномор`я».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з
Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:0
0 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
11:00,3:15 Реальна мiстика.
13:10,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину.
(16+).
18:00 Т/с «Доктор Ковальчук».
(12+).
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Квiти дощу», 3 i 4 с.
23:30 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
(16+).
1:20 Х/ф «Примарний
патруль». (16+).
3:20 Х/ф "Астрал".

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 «Неймовiрнi
винаходи».
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 «Київськi iсторiї».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
4:05 «Мультляндiя».
5:35,6:15 «Подробицi» «Світу».
6:20 «Скуляй».

Підсумки футбольних баталій
У вихідні центральний Будинок культури
став епіцентром спортивного життя громади. Ніхто у залі не ганяв м’яч , не грав
у розумові ігри, не мірявся силою і витривалістю. Тут підбивали підсумки ІІ чемпіонату Бучанської об’єднаної територіально
громади з футболу серед команд-аматорів
у 2017 році.

Т

акі змагання вперше в країні народилися в Бучі й стали вже улюбленими. А про їхню популярність свідчить хоча б той факт, що серед команд – футболісти з
Немішаєвого та Ірпеня.
Відбулася церемонія нагородження учасників ІІ чемпіонату Бучанської об’єднаної територіально громади з
футболу серед команд-аматорів у 2017 році. За ініціативи
Бучанського міського голови Анатолія Федорука, під егідою ГО «Бучанська міська федерація футболу» та відділу
культури і спорту вдруге проведено Чемпіонат Бучанської
об’єднаної територіальної громади.
Матчі проводилися на спортивних аренах –
«Ювілейний», ПМК-Арена (вул. Леха Качинського),
стадіонах селища Ворзель та «Чемпіон» міста Ірпеня.
Футбольні поля, на яких проходили футбольні ігри – одні
з найкращих у Київській області. Подяки отримали колективи стадіонів за чудову організацію та високий рівень
проведення матчів.
У чемпіонаті з футболу серед команд-аматорів брали
участь одинадцять футбольних клубів. Загалом п’ятсот
сім футболістів та десять арбітрів було залучено в матчах.

За визначений період проведено двадцять два тури та зіграно сто десять матчів.
Бучанський міський голова Анатолій Федорук привітав
усіх присутніх на церемонії та відзначив високий рівень його
проведення. А також наголосив, що футбол - це не тільки
спортивна гра, а й командний дух, який веде до перемоги.
Секретар Бучанської міської ради, голова Бучанської
міської федерації футболу Василь Олексюк зазначив, що
ідея створити чемпіонат виникла тоді, коли населені пункти ухвалили рішення ввійти до Бучанської об’єднаної територіальної громади, тим самим популяризуючи цей вид
спорту серед населення.
За активну участь у ІІ Чемпіонаті серед Бучанської об’єднаної територіальної громади з футболу серед команд-аматорів та вагомий внесок у розвиток футболу відзнаки

Середа • 13 грудня

UA:Перший

6:00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,
15:00,18:05,21:00,2:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго
ранку, Країно!
9:30 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття».
11:00,16:35,23:15 Погода.
11:10 Т/с «Дiвчата вiйни».
13:10 Радiо. День.
13:55 Нашi грошi.
14:30 52 вiкенди.
15:15 До справи.
15:50 Твiй дiм.
16:45 М/с «Чорний Джек».
17:50,1:15 Новини. Свiт.
18:20,21:30,1:30,2:30 Тема
дня.
18:35,1:45 Новини. Культура.
19:00,23:30 Футбол. Клубний
ЧС-2017. Пiвфiнал.
21:50,2:45 Новини. Спорт.
22:15,3:05 Свiтло.
23:25 Мегалот.
4:10 Розсекречена iсторiя.
5:05 Д/с «Середземномор`я».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок
з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:3
0,0:00,5:20 «ТСН».
9:30,11:00,12:20 «Чотири
весiлля».
12:50 «Мiняю жiнку».
14:20 Т/с «Слуга народу».
15:20 Т/с «Я знову тебе
кохаю». (12+).
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:30 «Секретнi матерiали».
21:00 Драма «Дiагноз». (16+).
22:00,23:35,0:10 «Мiняю жiнку
12».
1:45 Т/с «Сила кохання
Ферiхи».

Iнтер

6:00 М/ф.
6:20,23:00 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з
Iнтером».
10:00,12:25,20:40 Т/с «Той, хто
не спить». (16+).
12:50 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож».
13:50 «Життя на межi».
14:50,3:45 «Речдок».
18:00,19:00,4:30 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
0:50 Х/ф «Граки».
2:35,5:15 «Подробицi» - «Час».
3:20 «Скептик».

ICTV

4:00 Скарб нацiї.
4:10 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:30,10:05 Громадянська
оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
11:05,17:25,21:30 Т/с «Нюхач».
(16+).
12:05,13:25 Х/ф «Американськi
дракони». (16+).

12:45,15:45 Факти. День.
14:50 «На трьох».
14:55,16:15 Т/с «Майор i
магiя». (16+).
18:45,21:10 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
22:30,2:05 Т/с «Винищувачi.
Останнiй бiй». (16+).
23:55 Х/ф «Блейд 2». (16+).
3:00 Т/с «Морська полiцiя.
Новий Орлеан». (16+).
3:35 Т/с «Слiдчi». (16+).

Новий канал

3:00,1:45 Зона ночi.
3:45 Т/с «Татусевi дочки».
(16+).
4:40 Абзац.
6:40,7:00 М/с «Том i Джерi
шоу».
6:55,8:15 Kids` Time.
8:20 Т/с «Друзi».
11:40 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
16:00,21:00 Пацанки. Нове
життя.
17:00 Хто зверху.
19:00 Вар`яти.
22:00 Зорянi яйця.
1:40 Служба розшуку дiтей.
2:55 Х/ф «Пастор». (18+).
3:25 Т/с «Морська служба.

СТБ

7:05,15:25 «Все буде добре!»
9:05 «Все буде смачно!»
10:05 «Битва екстрасенсiв 13».
12:25 «МастерШеф 6».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».
20:00,22:45 «МастерШеф 7».
21:55 «Один проти».
22:20 Драма «Дiогон». (16+).
23:00,23:35,0:10 «Мiняю авто
12».
1:45 Т/с «Кохання мімі».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з
Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:0
0,2:10 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
11:00,3:10 Реальна мiстика.
13:10,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину.
(16+).
18:00 Т/с «Доктор Ковальчук».
(12+).
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Квiти дощу», 5 i 6 с.
23:30 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
(16+).

ТК «Київ»

7:00 «Неймовiрнi винаходи».
14:00,15:10,1:35 «Громадська
приймальня».
15:00,17:00,21:00,23:00,1:1
5,3:45 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
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 «Неймовiрнi винаходи».
19:00,22:30,2:30 «Київ Live».
20:30 «Якiсне життя».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:20 «Телемаркет».
4:05 «Мультляндiя».
4:45 «Говорить експерт».
5:00 Т/с «Квiти світу», 5 i 6 с.
6:30 Т/с «CSI. Мiсце і злочин

отримали футбольні клуби: «Гаврилівка», «Фенікс» (Буча),
«Зірка» (селище Ворзель), «Буча-Квартал», «Кристал»
(Буча), «Хортиця» (селище Немішаєве), «Курсор» (Буча),
«Ірпінь-Чемпіон».
Визначили і кращих гравців у номінаціях: кращий воротар – Ярослав Голубовський (ФК «Арсенал»), кращий
захисник – Сергій Титенко (ФК «Зірка»), кращий півзахисник – Максим Кравчук (ФК «Буча-03»), кращий бомбардир
– Микола Тимченко (ФК «Ірпінь-Чемпіон»), найкращий
гравець –Олександр Кліманов (ФК «Синяк-Альянс»).
Кращий захисник Сергій Титенко каже, що нагородою
був здивований: «Для мене вона неочікувана, чесно скажу,
що в першому сезоні навіть більше прагнув перемоги, тому
ця статуетка, мабуть, за два сезони, але дуже вдячний організаторам і суддям за це рішення». Та в наступному чемпіонаті Сергій обіцяє показати кращу гру.
Кращий гравець, до речі й наймолодший учасник чемпіонату, Олександр Кліманов розповідає, що гра була чудовою і результатом дуже задоволений: «Намагався бути
кращим».
Найбажаніші кубки і медалі отримали футбольні клуби
та їхні учасники: бронзовий призер – ФК «Буча-03», срібний – ФК «Арсенал», золото – ФК «Синяк-Альянс».
Футболісти говорять, що гра в ІІ чемпіонаті була цікавою і захопливою, на полях панував особливий настрій,
який налаштовував на запеклу гру. Хоча своєю «працею»
не всі лишилися задоволені: «Другим місцем незадоволені,
- говорить капітан команди ФК «Арсенал» Дмитро Скроп,
- та в наступному сезоні будемо намагатися докласти максимум зусиль, щоб отримати золото».
Чемпіонат пройшов на високому організаційному рівні, - каже гравець Олександр Вільчинський (ФК «БучаКвартал). - У нас залишилося безліч позитивних емоцій
від організації, від учасників. У майбутньому сезоні чекаємо цікавих ігор і перемог.
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ОВЕН (21.03-20.04).
На цьому тижнi бажано
уникати необдуманих слiв i
необережних вчинкiв, так як вiдрив
вiд реальностi може занадто дорого
коштувати. Постарайтеся не нехтувати деякими умовностями i проявiть
рiшучiсть у подоланнi труднощiв.
Вiдкладiть в п`ятницю дратiвливi вас
дрiбнi справи i займiться вирiшенням
важливiших проблем. Вихiднi присвятiть вiдпочинку.

Чим замінити живу ялинку
Якщо ви не налаштовані позбавляти життя живу
ялинку через двотижневі святкування, в такому випадку креативні види домашніх ялинок із простих засобів, які завжди є під рукою, допоможуть створити
справжнє свято для всіх мешканців.
Ось варіанти, які потішать не одне дитяче серце.

Сухі прутики і гілочки
Спільна з дитиною робота над
створенням такої ялинки може
перетворитися на справжній
урок творчості або розвиваючої
захоплюючої гри. Для початку
потрібно під час прогулянок
назбирати сухих паличок і прутиків. Ще знадобитися одна
невелика гірлянда, фарби й
кілька іграшок, що не б’ються.
Хтось із старших повинен подумати, як закріпити на стіні
зібрані раніше палички у формі
ялинки, а дитина їх прикрасити.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
На цьому тижнi не засмучуйтеся через дрiбницi:
оптимiзм дозволить вам змiнювати ситуацiю в потрiбному для вас
напрямi. Не треба забувати, що
найпростiший варiант вибору - не
завжди найкращий. У середу можуть виникнути неприємностi на
роботi через вашу невпевненiсть у
власних силах i умiннях. В суботу не
варто йти проти громадської думки,
так як довести свою правоту ви все
одно не зможете.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
На цьому тижнi постарайтеся не приймати поспiшних
рiшень, будьте мудрi i передбачливi,
тодi ви з легкiстю обiйде перешкоди i
досягнете бажаного. Прислухайтеся
до голосу своєї iнтуїцiї, вона пiдкаже найвiрнiше рiшення в ситуацiї,
що склалася i допоможе зрозумiти,
кому можна довiряти. Тиждень буде
вдалий для нових дiлових i творчих
проектiв i налагодження вiдносин.
У четвер вашi результати безпосередньо залежатимуть вiд вашої працьовитостi. Вихiднi пройдуть легко
i приємно.
РАК (22.06-22.07)
Перша половина тижня хороша для реалiзацiї великих
професiйних планiв i досягнення
поставлених цiлей. Але не здумайте зупинятися, коли все намiчене
буде зроблено, вiдпочинете пiзнiше,
а час, що залишився краще використовуйте для вирiшення ще пари-трiйки завдань. Звички знайдуть
над вами особливу владу, з ними
доведеться рахуватися. На другу половину тижня бажано не планувати
важливих справ i вiдповiдальних
зустрiчей.
ЛЕВ (23.07-23.08)
Вам потрiбно не розпорошуватися, а зосередитися на
найважливiших справах в даний момент часу. Обставини можуть сприяти прийняттю серйозного рiшення.
Вам доведеться вiдстоювати свої iнтереси у вiдносинах з партнерами.
Реально розраховуйте свої сили, на
роботi постарайтеся вирiшувати
тiльки тi питання, якi мають до вас
безпосереднє вiдношення. У вiвторок постарайтеся уникати конфлiктiв i авантюр, якi загрожують втратами. Найбiльш сприятливим для вас
днем на цьому тижнi буде п`ятниця.
ДІВА (24.08-23.09)
Не сама спокiйна для вас
тиждень. Колеги, якi ще недавно насторожено ставилися до
вашої iнiцiативи, тепер iз задоволенням скинуть частину своєї роботи на вас. Однак рiшення багатьох
проблем вам якраз по плечу. Допомога друзiв знадобитися тiльки
в крайньому випадку i лише в понедiлок. У вiвторок розраховуйте
тiльки на свої сили, пропускайте
повз вуха “слушнi поради”. У четвер може надiйти привабливу пропозицiю, але перш, нiж дати згоду,
подумайте, чи потрiбно вам щось
мiняти.

Електрична гірлянда
Дуже оригінально й легко прикрасити стіну гірляндою. Потрібно лише
викласти її з дотриманням визначеного візерунка, він повинен нагадувати
форму ялинки. Викладати гірлянду
потрібно у формі повторюваних трикутників, а потім включити в розетку.
Таке приміщення стане надзвичайно
святковим, а кімната набагато яскравішою. В інтер’єрі дитячої кімнати
силует ялини з гірлянди - невід’ємна
частина всього інтер’єру.
Інвентар із кухні
Такий варіант ялинки для кухні
дає можливість підвішувати кухонне приладдя на стіну у формі ялинки. Але не слід створювати ялинку з
дуже крихких предметів, наприклад
улюблених чашок. Ідеально підійдуть
предмети, що не пошкодяться, наприклад, пластикові вироби, металеві або
дерев’яні. Такий оригінальний витвір
добре запам’ятають усі, хто завітає до
вашої оселі на свято.

Ожеледиця взимку – першопричина більшості травм.
І, здається, що неможливо захиститися від падіння під час
ожеледиці. Проте кілька способів уберегтися є.
Низький каблук
Узимку жінкам необхідно носити
взуття на низьких підборах, оскільки
воно стійкіше, а чоботи на високих і
тонких каблуках хиткі, і ви ризикуєте
впасти на зимовій дорозі.

Будівельні матеріали
Для створення ялинки в побутових умовах згодяться навіть зовсім
невибагливі матеріали або їхні залишки. Чудово підійде будівельний піддон,
паркетні плашки, старі уламки дощок.
Усе це в гармонійній укладці може удостоїтися статусу основного атрибуту
всіх новорічних свят. Зовсім не тривіальна ідея, яка може стати справжнім
шедевром у галузі дизайну. Такий спосіб облаштування ялинки сподобається яскравим особистостям, які люблять
привертати увагу чимось незвичайним,
а також тим, хто хоче продемонструвати гостям свій креативний розум і тонке почуття гумору.

Ґудзики і нитки
Для тих, хто славиться рукоділлям,
є такий варіант облаштування ялинки. Для цього знадобляться нитки,
а також інше приладдя для шиття. Створення святкової атрибутики знаходиться в руках у
справжніх майстринь. За допомогою ниток можна зробити не
лише обриси святкового дерева,
а й варіант в 3D. Для макета 3D
ялинки потрібно застосувати
конусну основу, на яку нашити
ґудзики, клубки з нитками або
помпони.
Кольоровий папір
Найпростіший варіант
облаштування святкового
дерева з підручних засобів - ялинка з валиків. Їх
можна зробити за допомогою декількох кольорів пакувального паперу. Досить
цікавий варіант ялинки з книг,
які викладено з дотриманням її
форми.
Ідей виготовлення штучної
ялинки так багато, що завжди є
вибір, усе залежить від вашої фантазії. Гарна ідея використати будь-які
дрібні предмети домашнього побуту,
вінтажні аксесуари, дитячі іграшки,
а також предмети, які можуть викликати ніжні асоціації не лише в мешканців будинку. Для любителів сну й
тих, хто хоче відпочити у святкові дні,
можна зробити ялинку з подушок,
яка буде міститися на вашому ліжку
або дивані. Ідей дуже багато, тому
все залежить тільки від смакових і
стилістичних уподобань господарів
будинку.

Як пережити «слизькі» дні
Рельєфна підошва
Зимове взуття має бути стійким і не
ковзати, тому обирайте взуття з товстою
і рельєфною підошвою, виготовленою з
мікропористої гнучкої основи. Якщо на
ваших чоботях слизька підошва, тоді вам
слід звернутися в майстерню і поставити
спеціальні накладки проти ожеледиці.
Повільна хода
Навіть якщо ви спізнюєтеся, не варто бігти й поспішати, оскільки наслідки

від падіння набагато небезпечніші та
складніші, ніж запізнення на 15 хвилин. Ідіть повільно, наступаючи на всю
підошву черевиків, при цьому ноги повинні бути розслаблені й трохи зігнуті
в колінах.
Під час спуску і підйому сходами тримайтеся за поручні або стіну. Не тримайте руки в кишенях, тому що в разі
падіння вони допоможуть вам відновити рівновагу.
Під час ходьби дивіться під ноги, не
відволікайтеся на події навколо вас,
сумку краще нести на плечі.

Правильне падіння
Якщо ви відчуваєте, що втрачаєте
рівновагу й зараз впадете, постарайтеся
різко присісти, щоб знизити центр ваги
і впасти з меншої висоти, відповідно
менше травмуватися.
Щоб уникнути травм намагайтеся
падати на бік, а не на спину, оскільки падіння на спину приховує безліч
небезпек, наприклад, дуже складною
травмою є пошкодження куприка.
Під час падіння згрупуйтеся: втягніть голову в плечі, притисніть лікті
до боків, зігніть ноги в колінах і не випрямляйте руки, як захисну опору від
падіння, інакше ви ризикуєте зламати
променеву кістку або зап’ястя.

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

Астрологічний прогноз

Як обманути старість

на 11-17 грудня 2017 року

Старіння - природний життєвий процес. Проте на жінках з віком
більше позначаються фізичні й гормональні зміни, ніж на чоловіках. Тому пані повинні заздалегідь піклуватися, щоб підготувати свій організм до майбутніх змін. Старіння можна відтермінувати, але як цього досягти?
Спосіб життя
Кожен момент життя безпосередньо впливає на людське тіло. Тому з
раннього віку потрібно наслідувати
принципи здорового способу життя. Дослідження доводять, що гени
впливають на старіння всього на
25%. Решта залежить від їжі, стресів,
активності та інших загальновідомих
чинників.

Здоров’я мозку
Важливо розуміти, що старіння впливає не лише на тіло, але й на думки,
розумову діяльність. Тому слід потурбуватися про свій мозок так само, як і
про тіло. Ось чому читання книг, хобі,
настільні ігри, кросворди і спорт дають змогу зберегти хорошу когнітивну
функцію. Не забувайте про корисні продукти для мозку, такі як волоські горіхи.

Будьте активні
Фізична активність життєво важлива для гнучкості тіла й молодості.
Вона допомагає контролювати гормони та зберігати розумову і фізичну
силу.
Фахівці стверджують, що серотонін - гормон, що відповідає за позитивний настрій, сон, апетит і артеріальний тиск, зменшується з віком.
Але фізична активність допомагає
підтримувати його синтез.

Знайдіть роботу, яка
приносить задоволення
Один із способів посилити ознаки старіння - бути емоційно нещасним. Тому
дуже важливо, щоб жінки, котрі працюють, були задоволені своєю професією.
Звичайно, немає ідеальної роботи,
але якщо знайти те, що приносить задоволення, рівень розумового й емоційного благополуччя збільшиться.
Якщо людина щаслива в житті й на роботі, вона завжди на вигляд молодша.

Як професія
впливає
на шлюб

Найнижчий рівень розлучень
у людей, які займаються обчисленням страхових та інвестиційних тарифів, оцінками ризиків, грошових потоків
тощо. Складно виокремити
одну професію, швидше це
спектр робіт, пов›язаний із
математикою і тривалим сидінням на одному місці. Такі
люди розлучаються всього в
17% випадків.

Ч

им «серйозніша» професія у вашого партнера, яка вимагає зосередженості, тим менший шанс, що
він захоче розлучитися.
Найчастіше розлучаються менеджери, які працюють в ігровій сфері
- 52,9% розлучень. Бармени розлучаються також часто - 52,7%.
В Україні розпадається половина
шлюбів. Якщо порівнювати США і

Кіт із Книги рекордів
У Дніпрі зареєстровано рекорд
у категорії «Жива планета» –
«Найбільший племінний кіт в
Україні». 5-річний кіт Кекс породи Мейн Кун має вражаючі
розміри: він завдовжки понад
1,15 м! Крім того, про особисте
життя Кекса відомо те, що в нього характер Дон Жуана, підтримує стосунки з десятьма своїми
«дружинами», щодня їсть свіже
м’ясо й має залізну витримку
справжнього чоловіка.
Цікаві факти
10 місце: згідно з Книгою рекордів
Гіннеса, найважчим котом у світі був
австралійський кіт Хіммі, який важив
21 кілограм. Його талія становила 84
сантиметри!
9 місце: найкрихітнішим котом на
світі був гімалайський кіт Тінкера Тієї
з Іллінойсу. Він важив 680 грам, 18 см
завдовжки і ростом 7 см!
8 місце: підраховано, що один кіт,
полюючи на мишей, рятує на рік до 10
тонн зерна. В Австрії кішці, яка охороняла склади протягом кількох років,
надано довічну пенсію, яку видають
молоком, м’ясом і бульйоном.
7 місце: коти краще собак розрізняють запахи. Тому в британській армії під час першої світової війни було
створено спеціальний «котячий корпус», в обов’язки якого входило по-

переджати бійців про появу отруйних
газів.
6 місце: у Японії, в місті Кагосіма, є
Храм котів. Його споруджено на згадку про сімох котів, котрих якийсь воєначальник у 1600 році взяв із собою на
війну. Коти працювали годинами: за
розширенням або звужуванням котячих зіниць японці визначали час доби.
5 місце: коти можуть не лише муркотіти, шипіти і нявкати, але кашляти
й навіть хрюкати. За спостереженнями французького вченого Дюпона дю
Немара, кіт може вимовляти сім приголосних звуків: М, Н, Р, X, Ф, і Р.
4 місце: в Америці, у місті Літл-Рок,
щорічно проводять котячі забіги на

Не втрачайте любов до життя
Слід радіти кожному дню і всьому
тому, що у вас є. Дослідження підтвердили, що люди, які бачать позитивні події у своєму житті, мають
міцніше здоров’я, ніж ті, хто негативно ставиться до всього й постійно скаржиться. Життя підкидає нам
позитивні і негативні моменти, але
тільки ми вирішуємо, чому приділятимемо більше уваги.
Насолоджуйтеся життєвим
досвідом
Життєвий досвід - це вчитель і наставник, який дає важливі уроки і
рекомендації. Важливо частіше згадувати про свої успіхи, яких досягли,
і про приємні моменти, а не жалкувати за тим, що не вдалося, і думати про
старість.
Україну, то, мабуть, єдиним відмінним чинником, що впливає на ситуацію з розлученнями, це расове
питання, яке набагато гостріше відчувається в Америці, і майже незнайоме нам.
Решта моментів збігаються: рівень зайнятості, розмір заробітної
плати і стабільність важливі для
пар у всьому світі. Набагато частіше розлучаються пари, де один або
обидва партнери безробітні, а серед
прихильників традиційних цінностей розірваних шлюбів менше, ніж у
людей з більш лояльними поглядами
на життя. Це відомо із статистики
розлучень. В середньому в нас розлучаються 56,7% пар.
У західних регіонах кількість розлучень менша, а чим далі на схід, тим
більше пар розлучаються.
дистанцію 150 метрів. Переможці в
гонці отримують приз 2000 доларів.
3 місце: найбагатші коти у світі живуть у Великобританії. Їхня господиня
залишила їм частину своїх статків у
розмірі кількох сотень тисяч фунтів.
2 місце: найзнаменитішим у Великій
Британії був кіт Уїлберфорс. Він служив у резиденції прем›єр-міністра, де
завелися миші. За його життя змінилося чотири прем’єр-міністри. Особливо
його любила М. Тетчер. Із зарубіжних
поїздок вона часто привозила йому
що-небудь смачненьке. Про його
смерть М. Тетчер було повідомлено на
засіданні кабінету міністрів.
1 місце: найфантастичніший рекорд
було встановлено в Аргентині кішкою
Минчо, яка залізла на дерево й не спускалася протягом шести років, поки не
вмерла. За цей час у неї тричі були кошенята, які теж весь час жили на дереві.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
На цьому тижнi вас чекають
цiкавi зустрiчi i знайомства.
Ви можете вiдчути в собi такi сили,
що будете готовi гори звернути, але
деякi справи i подiї можуть гальмуватися. Чи не будьте розчарованi
в собi, просто частково перенесiть
на наступний рiк реалiзацiю своїх
глобальних проектiв i наберiться
терпiння. У спiлкуваннi з друзями
близькими i колегами не поспiшайте
з висновками, заздалегiдь обмiрковуйте кожен крок, прагнете до розумного компромiсу. У вихiднi пора
купувати подарунки до Нового року.
СКОРПІОН (24.10-22.11)
На цьому тижнi ви з легкiстю
розберетеся i з роботою, i з
особистим життям. Головне – бути
уважнiшими до нових iдей, навiть
якщо на перший погляд вони здаються абсурдними. Понедiлок i середа можуть виявитися вдалими
днями для пошукiв i позитивних
змiн. Вас чекає прибуток i визнання
ваших заслуг начальством. В суботу
i в недiлю зiрки обiцяють приємне
спiлкування в колi сiм`ї.
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
На цьому тижнi у вас з`явиться можливiсть значно пiднятися, перш за все, по кар`єрних
сходах, але, можливо, i з соцiальної
теж. Гарний час, щоб придбати стратегiчних союзникiв. А якщо ж мiсце роботи перестало влаштовувати
вас, то його можна змiнити на бiльш
перспективне. У вiвторок або в середу на вас чекає фiнансовий успiх,
ви отримаєте блискучу перемогу
над усiма заздрiсникам i недоброзичливцями. У п`ятницю не варто
затiвати авантюрних проектiв i залазити в борги.
КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Якщо ви не будете надто
задирати свiй, безумовно,
авторитетний, але все-таки не всемогутнiй нiс догори, можете розраховувати на свою успiшнiсть
практично протягом усього тижня.
Настає час високої активностi, особливо в iнтелектуальнiй дiяльностi.
Але остерiгайтеся перестаратися.
Iнакше можна заробити хронiчну
втому. Постарайтеся, щоб робочi
питання не заступили проблеми
особистого життя. У п`ятницю не
варто переконувати начальника,
впевненого у своїй правотi. Це той
випадок, коли промовчати краще з
усiх точок зору.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Минув час для планування та поступового втiлення
проектiв у життя. Не обiйдеться i
без змiн, адже реальнiсть внесе свої
поправки в вашi задуми. Поїздки та
вiдрядження, якщо вони вас чекають, пройдуть дуже вдало. Близькi,
якщо ви тiльки не вiдмовитеся, зможуть допомогти у вирiшеннi деяких
ваших фiнансових проблем.
РИБИ (20.02-20.03)
Настає досить плiдна тиждень. Постарайтеся витратити всю накопичену енергiю на вирiшення нагальних справ. У вiвторок
ви зможете скласти безпрограшний план дiй, якщо в тому виникне необхiднiсть. Якщо в середу вас
що-небудь насторожить у взаєминах з колегами по роботi, варто коректно, але твердо прояснити ситуацiю. У п`ятницю вiдпочиньте: не
варто планувати серйозних справ i
угод на кiнець тижня без крайньої
необхiдностi.
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6:00,17:15 М/с «Чорний Джек».
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».
11:00,23:20 Погода.
11:10 Т/с «Дiвчата вiйни».
13:10,14:30 Радiо. День.
13:55 Слiдство.Iнфо.
15:10,2:50 Бiатлон. Кубок свiту. III
етап. Спринт 7,5 км. Жiнки.
16:35 Бiатлон. Кубок свiту. Яскравi
моменти.
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.
19:25,0:25 Д/с «Столика Японiя».
20:25 «Схеми» з Н. Седлецькою.
21:50,2:35 Новини. Спорт.
22:15 Книга.ua.
22:50 Культурна афiша здорової
людини.

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».
9:30,10:45 «Чотири весiлля».
12:20,13:50 «Мiняю жiнку».
15:20 Т/с «Я знову тебе кохаю».
(12+).
17:10 Т/с «Нескiнченне кохання».
(12+).
20:30 «Секретнi матерiали».
21:00 Драма «Дiагноз». (16+).
22:00 «Свiт навиворiт 9».
23:00 «Право на владу».

Iнтер

6:00 М/ф.
6:20,23:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00,12:25,20:40 Т/с «Той, хто не
спить». (16+).

12:50 «Орел i решка. Навколосвiтня
подорож».
13:50 «Життя на межi».
14:50,3:45 «Речдок».
18:00,19:00,4:30 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».

ICTV

4:00 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.
10:05 Секретний фронт.
11:05,17:20,21:25 Т/с «Нюхач». (16+).
12:10,13:25 Х/ф «Клуб шпигунiв».
(16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:45 «На трьох».
14:50,16:15 Т/с «Майор i магiя».
(16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Iнсайдер.
22:30,1:50 Т/с «Винищувачi.
Останнiй бiй». (16+).
23:45 Х/ф «Блейд 3. Трiйця».

Новий канал

3:00,1:35 Зона ночi.
3:15 Т/с «Татусевi дочки». (16+).
4:40 Абзац.
6:40,7:00 М/с «Том i Джерi шоу».
6:55,8:15 Kids` Time.
8:20 Т/с «Друзi».
11:40 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
16:00,20:50 Пацанки. Нове життя.
17:00 Хто зверху.
19:00 Зорянi яйця.
21:50 Любов на виживання.
23:45 Суперiнтуїцiя.

СТБ

6:50,15:25 «Все буде добре!»
8:50 «Все буде смачно!»
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6:00 М/с «Чорний Джек».
6:30,7:10,8:05,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00 Новини.
9:30,15:25 Погода.
9:40 М/с «Легенда про Бiлоснiжку».
10:25 Дiти Z.
11:00 Фольк-music. Дiти.
11:45 Лайфхак українською.
11:55 Хто в домi хазяїн?
12:40,3:05 Бiатлон. Кубок свiту. III
етап. Переслiдування 10 км. Жiнки.
14:00 Д/с «Дика планета».
15:40 Бiатлон. Кубок свiту. III етап.
Переслiдування 12,5 км. Чоловiки.
16:40,23:30 Футбол. Клубний ЧС2017. Матч за 3-тє мiсце.
18:20 Роздягалка.
18:55,1:10 Футбол. Клубний ЧС-2017.
Фiнал.
20:50,3:00 Яскравi моменти
чемпiонату.
21:35,4:35 Розсекречена iсторiя.
22:35 Вiйна i мир.
23:25 Мегалот.
3:45 Бiатлон. Кубок свiту. III етап.
Переслiдування 12.5 км. Чоловiки.
5:30 Д/с «Мистецький пульс
Америки».

Канал «1+1»

6:00,23:25 «Свiтське життя».
6:45 «Грошi».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:45 «Голос. Дiти 4».

12:00 Драма «Дiагноз». (16+).
16:30,21:15 «Вечiрнiй квартал».
18:30 «Розсмiши комiка».
19:30 «ТСН».
20:15 «Українськi сенсацiї».
0:25 «Модель XL».
2:15 Комедiя «Ми купили зоопарк».

Iнтер

5:50 М/ф.
6:20 «Чекай на мене».
7:55 Х/ф «Сiм няньок».
9:20,3:30 Х/ф «Покровськi ворота».
12:10 Х/ф «Закоханий за власним
бажанням».
14:00 Х/ф «Альпiнiст». (16+).
16:00 Х/ф «Грошi для дочки».
17:45 Концерт «Таїсiя Повалiй.
Україна. Голос. Душа».
20:00 «Подробицi».
20:30 «Час будувати».
22:30 «Великий бокс. Денис
Берiнчик - Аллан Валлеспiн, Олег
Малiновський - Девiд Берна».

ICTV

5:00 Скарб нацiї.
5:10 Еврика!
5:20 Факти.
5:40 Бiльше нiж правда.
7:25 Я зняв!
9:15,14:05 Дизель-шоу.
10:45 Особливостi нацiональної
роботи.
12:45 Факти. День.
13:00 «На трьох».
16:50 Х/ф «Машина часу».

УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА!

9:50 «Битва екстрасенсiв 13».
12:00 «МастерШеф 6».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя».
20:00,22:45 «Зваженi та щасливi 7».
0:00 «Один за всiх».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,2:1
0 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
11:00,3:10 Реальна мiстика.
13:10,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00 Т/с «Доктор Ковальчук». (12+).
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Квiти дощу».
23:30 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
(16+).

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,21:00,23:00,1:15,3:
45 «Столичнi телевiзiйнi новини».
13:10,18:10 «Неймовiрнi винаходи».
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».

П`ятниця • 15 грудня
8:10 Пацанки. Нове життя.
UA:Перший
Iнтер
16:30,19:00 Топ-модель по6:00,17:15 М/с «Чорний Джек».
6:00 М/ф.
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».
11:00 Погода.
11:10 Т/с «Дiвчата вiйни».
13:10,14:30 Радiо. День.
13:55 «Схеми» з Н. Седлецькою.
15:10,2:50 Бiатлон. Кубок свiту. III
етап. Спринт 10 км. Чоловiки.

17:50,1:10 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.
22:50 Як дивитися кiно.
23:20 Д/ф «Присмерк».
0:30 Д/с «Орегонський путiвник».
4:15 Розсекречена iсторiя.
5:05 Надвечiр`я. Долi.

3:25 Служба розшуку дiтей.

3:30 Зона ночi.
6:00,7:00 М/с «Лунтiк i його друзi».
6:55,8:35 Kids` Time.
8:40 Дешево i сердито.
10:00 Ревiзор.

18:00 «Стосується
кожного».
20:00,4:10 «Подробицi тижня».
22:00 Т/с «Бюро легенд». (16+).
2:25 Х/ф «Платон Янгол».

ICTV

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».
9:30,10:45 «Чотири весiлля».
12:20,13:50 «Мiняю жiнку 10».
15:20 Т/с «Я знову тебе кохаю».
(12+).
17:10 Т/с «Нескiнченне кохання».
(12+).
20:15 «Лiга смiху».
22:20 «Вечiрнiй Київ».
0:15 Комедiя «Ми купили
зоопарк».
4:25 Драма «В ритмi беззаконня».

Новий канал

3:00 Зона ночi.
3:15 Абзац.
5:05,6:05 Kids` Time.
5:10 М/с «Том i Джерi шоу».
6:10,21:40 Любов на виживання.

Відповідно ст.17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Ворзельська селищна рада повідомляє про
початок розроблення містобудівної документації – генерального
плану селища Ворзель.
Підстава для розроблення: рішення Ворзельської селищної
ради від 23листопада 2017 року № 393-31-VІІ «Про організацію
роботи з розроблення містобудівної документації - Генеральний
план селища Ворзель».
Замовник: виконавчий комітет Ворзельської селищної ради.
Мета проекту: розроблення генерального плану селища
Возель у відповідності до чинного законодавства та з врахуванням перспективи розвитку населеного пункту.
Пропозиції щодо врахування в містобудівній документації
інтересів фізичних та юридичних осіб подавати в письмовій
формі до виконавчого комітету Ворзельської селищної ради за
адресою : 08296 селище Ворзель, вул. Курортна, 72 .
Строк подання пропозицій: протягом двох місяців з дня опублікування повідомлення про початок розроблення містобудівної документації - Генеральний план селища Ворзель.
Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Новий канал

14:50 «Речдок».

3:55 Скарб нацiї.
4:05 Еврика!
4:15 Служба розшуку дiтей.
4:20 Студiя Вашингтон.
4:25,2:50 Факти.
4:35 Т/с «Слiдчi». (16+).
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.
10:05 Iнсайдер.
11:05,17:25 Т/с «Нюхач». (16+).
12:10,13:25 Х/ф «Машина часу».
12:45,15:45 Факти. День.
14:50,0:10 «На трьох».
14:55,16:15 Т/с «Майор i магiя».
(16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Антизомбi.
21:25 Дизель-шоу.
0:45 Х/ф «Блейд». (16+).
3:10 Х/ф «Клуб шпигунiв». (16+).

Повідомлення про початок розроблення містобудівної
документації – Генеральний план селища Ворзель

18:45 Факти. Вечiр.
19:20 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
з К. Стогнiєм.
20:05 Х/ф «На межi майбутнього».
(16+).
22:30 Х/ф «У пастцi часу». (16+).

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».
10:00,12:25 Т/с «Той, хто не спить».
(16+).
12:50 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож».
13:50 «Життя на межi».

16:30 Зорянi яйця.
18:20 Х/ф «Скарб нацiї».
21:00 Х/ф «Скарб нацiї 2: Книга
таємниць». (16+).

СТБ

6:20 Х/ф «Невиправний брехун, або
Казка з хорошим кiнцем».
8:00 «Караоке на Майданi».
9:00 «Все буде смачно!»
10:15 Х/ф «Щастя
за угодою».
14:10 «Зваженi та щасливi 7».
17:00 «Хата на тата».
19:00 «Х-Фактор 8».
21:10,23:25 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».
22:20 «Х-Фактор 8. Пiдсумки
голосування».

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00,3:10 Сьогоднi.
7:15,5:50 Зоряний шлях.
8:10 Т/с «Квiти дощу», 1-6 с.
15:20 Т/с «Квiти дощу».
16:10 Т/с «Перехрестя»., 1 i 2 с.

12:20 Пристрастi
за Ревiзором.
14:30 Вар`яти.

українськи.
23:30 Х/ф «Кiнозiрка в погонах».

СТБ

7:35 Х/ф «Любов i голуби».
9:40 Х/ф «Пiзнє каяття». (16+).
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя».
20:00,22:35 Х/ф «Щастя за угодою».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,
19:00,23:00,3:20 Сьогоднi.
9:30,5:40 Зоряний шлях.
11:00,4:05 Реальна
мiстика.
13:10,15:30 Агенти
справедливостi. (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00 Т/с «Доктор Ковальчук».
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Ще один шанс», 1 i 2 с.
23:20 По слiдах.

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».
13:10,18:10,4:05 «Неймовiрнi
винаходи».
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 Нацiональна
Лотерея».
4:55 «Мультляндiя».

19:40 Т/с «Перехрестя».
21:00 Х/ф «Будинок для двох».
23:00 Т/с «Герократiя». (16+).

ТК «Київ»

8:00 «Ранок по-київськи».

10:30 «Київ музика».
11:00,23:35 «Телемаркет».
14:00,5:50 «Мультляндiя».
15:15 «Хiти Михайла Поплавського».
16:20 «Київськi iсторiї».
16:50 «Паспортний стiл».
17:00,21:00,
23:15 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
17:10 «Служба порятунку».
17:40 «Якiсне життя».
18:10,5:05 «Любов, ненависть i
пропаганда».
19:00,3:40 «Київ Live».
20:30 «Життєвi iсторiї».
21:25 Х/ф «Знайдеш друга - знайдеш
скарб».
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
0:35 Х/ф «Заблудлi».

Недiля • 17 грудня
UA:Перший

6:00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку».
6:30,7:10,8:05,9:10 Доброго
ранку, Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,1:10 Новини.
9:30,11:35,23:20 Погода.
9:40 Х/ф «Маленька Фадетта».
12:10 Перший на селi.
12:40,1:35 Бiатлон. Кубок свiту. III
етап. Мас-старт 12,5 км. Жiнки.
13:35 Фольк-music. Дiти.
14:20 Фольк-music.
15:25,2:20 Бiатлон. Кубок свiту. III
етап. Мас-старт 15 км. Чоловiки.
16:50 Т/с «Серце океану».
19:05 Х/ф «Насмiшка».
21:35 Програма з Майклом Щуром.
22:15 ЧереЩур.
22:40 Лайфхак українською.
22:50 Книга.ua.

Канал «1+1»

6:05 «ТСН».
7:00 «Українськi сенсацiї».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:40 М/ф «Маша i ведмiдь».
9:50 «Розсмiши комiка».
10:50 «Свiт навиворiт 9».
11:55 «Свiт навиворiт 6».
13:00 Т/с «Слуга народу».
17:10 «Лiга смiху».
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Голос. Дiти 4».
23:30 «Вечiрнiй Київ».

Iнтер

5:35 «Подробицi» - «Час».
6:30 Х/ф «Кухарка».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Зiрки».
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження».
12:00 «Орел i решка.
Ювiлейний».
13:00 Х/ф «Туз». (16+).
14:50 «Мiсце зустрiчi».
16:20 «Час будувати».

18:20,20:30 Т/с «Схiднi
солодощi».
20:00 «Подробицi».

ICTV

1 i 2 с.
19:00,3:45 Подiї тижня з Олегом
Панютою.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Все ще буде». (12+).

Новий канал

8:00 «Ранок по-київськи».
10:30 «Шеф-кухар країни».
11:00,23:40 «Телемаркет».
14:00 «Прогулянки мiстом».
14:30 «Паспортний стiл».
14:40,4:10 «Мультляндiя».
15:40 «Україна Михайла
Поплавського».
16:05 «Любов, ненависть i
пропаганда».
16:55,1:30 Х/ф «Манiя величi».
18:55 Х/ф «Прощавай, друже».
21:00,0:40,3:20 «СТН-тижневик».
21:30,1:10,3:50 «СТН-спорттижневик».
21:50 Х/ф «Подивись на мене».

4:40 Скарб нацiї.
4:45 Еврика!
4:55 Факти.
5:20 Бiльше нiж правда.
7:00 Т/с «Слiдчi». (16+).
8:30 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
11:25,13:00 «На трьох».
12:45 Факти. День.
14:10 Х/ф «У пастцi часу». (16+).
16:35 Х/ф «На межi
майбутнього».
18:45 Факти тижня. 100 хвилин з
О. Соколовою.
20:35 Х/ф «Примарний гонщик».
22:55 Х/ф «Примарний гонщик 2.
Дух помсти». (16+).
3:25 Зона ночi.
6:20 Топ-модель по-українськи.
9:05,10:55 Kids` Time.
9:10 М/ф «Веселi нiжки 2».
11:00 Х/ф «Медальйон».
13:00 Х/ф «Скарб нацiї».
15:40 Х/ф «Скарб нацiї 2: Книга
таємниць». (16+).
18:00 Х/ф «Код да Вiнчi». (16+).
21:00 Х/ф «Янголи i демони».
23:50 Х/ф «Ватиканськi записи».

СТБ

5:55 «Хата на тата».
9:00 «Все буде смачно!»
10:20 «Караоке на Майданi».
11:15 Х/ф «Кавказька полонянка,
або Новi пригоди Шурика».
13:00 «МастерШеф 7».
19:00 «Битва екстрасенсiв 17».
21:15 «Один за всiх».
22:30 «Х-Фактор 8».

Канал «Україна»

6:50 Сьогоднi.
7:45 Зоряний шлях.
9:40 Т/с «Перехрестя».
13:30 Т/с «Ще один шанс».
17:00 Т/с «Все ще буде»,

Загублений студентський квиток в м. Обухів
Київського університету культури на ім'я Підлісна
Анастасія Юріївна вважати не дійсним.

ТК «Київ»

Оголошення
Бучанська міська поліклініка
12 грудня 2017 року проводить
«День донора» за адресою м.
Буча, вул. Польова 21/10 в приміщенні міської поліклініки. За
повну фізіологічну норму крові
(450мл.) сплачується 114 грн.)
Надається
довідка
про
звільнення від навчання та
роботи на два календарні дні.
Запрошуються всі бажаючі віком
від 18 до 60 років. При собі мати
паспорт з пропискою в Київській
області, ідентифікаційний код,
перед здачею крові сніданок (чай
з печивом).
Забір крові з 9-00 год.
до 11-00 год.

Ремонт холодильників

куплю б/у
або неробочий холодильник
(066) 021 22 18
(073) 156 36 99

Сервісний механік – електронік
(механик – электронщик)

Вимоги:
• освіта професійно-технічна або вища технічна;
• розуміння принципів роботи сучасних дизельних двигунів (або
інших ДВС) з комп’ютерним керуванням;
• комп’ютерна грамотність;
• готовність до відряджень по території України та за кордон;
• готовність до навчання та наявність бажання підвищувати фаховий
рівень;
• наявність посвідчення водія категорії В та досвід водіння від 2-х
років;
• базове знання англійської (або німецької) мови
(бажано).
Умови праці: Сучасний сервісний центр та на виїзді.
Ми пропонуємо:
• дружній колектив однодумців та атмосферу взаємної поваги;
• офіційні працевлаштування та заробітну плату;
• премії та бонуси;
• забезпечення фірмовим спецодягом та інструментами;
• тренінги за кордоном (Німеччина та інші країни ЄС) ;
сучасні сервісні автомобілі.
Надсилайте Ваше резюме за адресою:
am@automot.kiev.ua. або на факс 044 206 52 26

ОГОЛОШЕННЯ
В зв’язку зі зростанням вартості дизельного палива (на 40%), талонів на утилізацію побутових відходів (на 35%), збільшенням мінімальних соціальних стандартів (відповідно проекту Закону про Державний бюджет України на 2018 рік, мінімальна заробітна плата - 3723
грн., що на 16,34% більше, ніж в 2017 році, та на 156% більше ніж враховано в діючому тарифі), для можливості надання якісних послуг, з метою забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану в місті, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006р.
№ 1010 „Про затвердження порядку формування тарифів на послуги з вивезення твердих
побутових відходів” зі змінами та доповненнями, КП „Бучанське УЖКГ” оголошує про намір зміни тарифів на послуги по вивезенню та утилізації твердих побутових відходів на 2018
рік в наступному розмірі:
1. Тариф (Т) для І групи споживачів (приватний сектор)
93,38 + 8%(рентабельність) = 100,85 грн.+20%ПДВ = 121,02 грн./1 м.куб.
1,86м.куб. / 12 місяців * 121,02 = 18,76 грн. з ПДВ на 1 особу
2. Тариф (Т) для ІІ групи споживачів (бюджетні установи, фізичні особи, об’єднані в обслуговуючі кооперативи, ЖБК, ОСББ)
93,38+8%(рентабельність) = 100,85 + 20% ПДВ = 121,02 грн./1 м.куб.
3. Тариф (Т) для ІІІ групи споживачів (інші організації)
93,38 +30% (рентабельність) = 121,39 грн. + 20% ПДВ = 145,67 грн./1 м.куб.
Звернення та відгуки громадян надсилати до КП „БУЖКГ” за адресою: 08292, м.Буча, вул.
Енергетиків, буд. 2 та за телефоном (04597)49-092.

Інвалідність не може і не повинна бути перешкодою
до продуктивної зайнятості
Професійне навчання – запорука успішного працевлаштування!
Анкета вступника

1. Прізвище, ім’я, по батькові
4. Вибрана професія
2. Ваш вік (років)
5. Місце проживання
3. Група інвалідності
6. Контактні телефони
Примітка: заповнення анкети можливе на окремому аркуші або в електронному вигляді
та надіслано на адресу Центру: урочище «Туровча лісова»-2, с. Лютіж, Вишгородський р-н,
Київська обл. 07352/ або відповідно – на електронну пошту: Міністерство соціальної політики України Всеукраїнський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю.
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ І, ІІ, ІІІ ГРУП ВІКОМ ВІД 16
РОКІВ ДО ПЕНСІЙНОГО ВІКУ
07352, урочище «Туровча лісова» - 2, с. Лютіж, Вишгородський р-н, Київська обл. Телефони:
(04596) 4-00-10, 4-00-11 e-mail: vcpri@ukr.net, http://www.vcpri.com.ua
Професійне навчання за робітничими професіями:
Робітнича професія, термін навчання
Взуттьовик з ремонту Оператор комп’ютерно- Секретар керівника Швачка 10 міс.
взуття 10 міс.
го набору 10 міс.
10 міс.
Перукар (перукар-моВишивальник 11 міс. Обліковець з реєстрації Слюсар з ремонту ав- дельєр) 6 міс.
Манікюрник 3,8 міс. бух. даних 10 міс.
томобілів 10 міс.
Бджоляр 6 міс.
По закінченні курсу навчання слухачі складають державну кваліфікаційну атестацію і отримують свідоцтва державного зразка про набуття робітничої професії.
Професійна реабілітація передбачає комплексне поєднання професійного навчання із заходами з соціальної, психологічної, фізичної реабілітації та медичного спостереження.
Фізична
динамічне
Соціальна
Психологічна
реабілітація
реабілітація
терапевтичне,
реабілітація
індивідуальна
фізіотерапія;
неврологічне,
соціальна
психодіагностика;
лікувальна фізична
ортопедичне
діагностика;
групова
культура;
обстеження;
групові та
психодіагностика;
ручний та апаратний комп’ютерна
індивідуальні
групові,
масаж;
електроенцефалографія;
консультації;
індивідуальні
бальнеотерапія;
реовазографія;
соціальноконсультації;
гідрокенезотерапія;
спірографія;
психологічні
психологічні
ароматерапія.
дієтичне
тренінги;
тренінги;
Медичне
харчування.
культурно-масові
психологічна
спостереження
заходи.
релаксація.

Перелік документів необхідних для вступу:
заява про вступ до Центру із зазначенням обраної професії,
місця проживання; документ про освіту (копія); медична довідка (лікарський професійно-консультативний висновок) за
формою №086/о; довідка МСЕК (ЛКК) про встановлення групи інвалідності (копія); індивідуальна програма реабілітації,
видана МСЕК (ЛКК) (копія); виписка з особової амбулаторної
картки стосовно динаміки інвалідизуючого захворювання
за останні 2 роки; копія паспорта (сторінки із зазначенням
П.І.Б., яким органом і коли виданий, місце проживання);
довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
дві фотокартки розміром 3 х 4; рекомендації територіального
органу Державної служби зайнятості за місцем проживання
за результатами наданих профорієнтаційних послуг, у тому

числі щодо вибору професії із зазначенням актуальності на
ринку праці;
ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ
ПРОТЯГОМ РОКУ.
Професійне навчання, заходи з соціальної, психологічної,
фізичної реабілітації, медичне спостереження, проживання та харчування здійснюються для слухачів Центру
БЕЗКОШТОВНО.
Направлення до Центру здійснює управління праці,
соціального захисту та захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи Бучанської міської ради за
адресою м. Буча, вул.. Б. Хмельницького, 5/5а, каб. № 19
Телефон для довідок – 49904.

ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК НАПОЛЯГАЄ НА ІНДЕКСАЦІЇ
пенсій військовОСЛУЖБОВЦІВ

Понад півмільйона військових пенсіонерів, а це здебільшого офіцерський склад, вимагають від влади перерахунку пенсій відповідно до рівня заробітних плат нинішніх
військовослужбовців. Присвятивши армії десятиліття свого життя, вони як отримували
дві-три тисячі гривень пенсії десять років тому, так отримують їх дотепер після шаленої
девальвації та зростання цін.

Військові пенсіонери звернулися за допомогою
до лідера ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ,
народного депутата Юрія Бойка

Ц

ю надважливу тему військові пенсіонери міста
Узин Білоцерківського району обговорили з лідером ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ, народним депутатом Юрієм Бойком та головою ОПОЗИЦІЙНОГО
БЛОКУ Київщини, депутатом Київської обласної
ради Олександром Качним на зустрічі, що відбулася 29 листопада на Білоцерківщині.
«У військовослужбовців, які зараз виходять на
пенсію, і тих, хто йшов 20 років тому, різниця у розмірах виплат становить 300%. Нині склалася така
На правах реклами

прикра ситуація, що молодий лейтенант, який щойно закінчив інститут, отримує заробітну плату набагато більшу, ніж полковник у відставці, який віддав
30 років служінню Вітчизні. Тож необхідно не тільки
запровадити новий механізм призначення пенсій, а
й вирівняти виплати «нових» і «старих» пенсіонерів», – розповів Олександр Качний.
Так, відповідно до Закону України «Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб» усі призначені за цим законом
пенсії підлягають перерахунку у зв’язку зі зміною
розміру грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців. Останній раз такий перерахунок робили у вересні 2012 року. Після цього
уряд офіційно не приймав жодних рішень щодо підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, звільнених у запас.
«Нещодавно прийнята так звана пенсійна реформа ще більше розділила людей. Через несправедливе
«осучаснення», значна частина пенсіонерів до своєї і
без того маленької пенсії отримали мізерну добавку,
– зазначив Юрій Бойко. – Разом з тим, близько 700 тисячам військових пенсіонерів, які впродовж багатьох
років сумлінно виконували свій обов’язок із захисту
Батьківщини, але вже давно знаходяться на заслуженому відпочинку, перерахунок пенсій не проводився
з 2012 року. Саме тому вони підняли питання бездіяльності уряду щодо перегляду пенсійного забезпечення військових, звернувшись до нашої фракції».

«Необхідно не тільки запровадити новий механізм
призначення пенсій, а й вирівняти виплати
«нових» і «старих» відставників», –
переконаний Олександр Качний

Лідер опозиціонерів Юрій Бойко зауважив, що ще
у липні після ухвалення пенсійної реформи у першому читанні уряд пообіцяв, що пенсії військових
пенсіонерів теж переглянуть і проіндексують. Проте
цього досі не сталося.
«Виходячи із сотень звернень від ветеранських організацій, фракція ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ підняла питання індексації військових пенсій. Ми ініціювали відповідний законопроект, який наразі перебуває
в Мінсоцполітики, і неухильно стежимо за тим, щоб
наші пропозиції були враховані. Очікуємо, що компромісний варіант буде винесено на розгляд парламенту на наступному пленарному тижні. Ми чітко
розуміємо, що люди, які віддали кращі роки свого
життя службі в армії, захищаючи Батьківщину, гідні
поваги і достойних пенсій. І не допустимо, щоб вони
і їхні сім’ї були кинуті напризволяще. Також будемо
вимагати від уряду ухвалити відповідні зміни для перерахунку пенсій колишнім міліціонерам і ветеранам
МВС», – резюмував Юрій Бойко.
Юлія Устенко

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Ми – підприємство зі 100% Європейськими інвестиціями. Офіційно представляємо в Україні провідного німецького виробника дизельних та газових двигунів «DEUTZ AG»
Запрошуємо на роботу талановитих та небайдужих осіб, що бажають працювати в сервісі найсучасніших двигунів внутрішнього згорання та мають базові знання
в цій галузі.
Місце роботи – Сервісний центр DEUTZ (м. Буча, Київська область)
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соціум
Учнів 9-х класів
просять отримати
паспорти

М

іністерство освіти і науки
звернулось до учнів 9-х класів,
які вступатимуть до навчальних закладів для здобуття рівня молодшого спеціаліста, заздалегідь потурбуватися про отримання паспорта.
У відомстві нагадують, що відповідно до нещодавно затверджених
Умов прийому, вступникам на базі
молодшого спеціаліста, які вступатимуть після завершення 9-го класу, буде необхідно під час подання
заяви на вступ пред’явити оригінал
документа, що посвідчує особу, та
подати його копію.
Адже вступати за свідоцтвом
про народження зможуть лише ті
вступники, яким 14 років виповнилося після 1 травня 2018 року, – повідомляють у міністерстві.
Як відомо, Умови прийому для
здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році зареєстровані
Міністерством юстиції. Заклади вищої та професійної освіти, що проводять підготовку молодших спеціалістів мають найближчим часом
розробити власні Правила прийому
вступників.

Телеграми відходять
у минуле

Найбільший український оператор фіксованого зв›язку «Укртелеком» вирішив з 1 березня 2018
року припинити надання послуг
телеграфного зв›язку загального користування для всіх категорій споживачів.

Я

к зазначається, з наступного
року припинять доставляти телеграми всіх видів і категорій.
Керівництво «Укртелекому» пояснило своє рішення суттєвим скороченням кількості телеграм, які відправляють. Це пов’язано з розвитком
електронних каналів комунікації і поширенням використання цифрового
підпису. Ще однією причиною відмови від цієї послуги є застаріле обладнання та відсутність його підтримки з
боку виробників.
Послуга передачі телеграм швидко втрачає свою популярність і є
збитковою для компанії. Зокрема,
якщо у 2015 році було відправлено
приблизно 350 тис. телеграм, то наступного року — 100 тис., а нині —
ледве 10 тис. на квартал.

Футбольний
календар

10 : 2 – з провальним рахунком
зіграли юні майстри м’яча з академії раннього розвитку зі славною «Нікою».
Такий рахунок на табло – переконлива перемога команди «Ніка» з
Бучі під час чергової гри на чемпіонаті Києва з футзалу.
Тренер бучанців Ніна Полякова
дякує юним спортсменам міста за таку
переконливу перемогу.
Майбутнє світового футболу починається в Бучі!

Микола СЯДРИСТИЙ:

Сучасник

«РАДЯНСЬКА ВЛАДА
НІКУДИ НЕ ЗНИКЛА, А ЛИШЕ
«ПЕРЕВДЯГНУЛАСЯ»

На початку вересня виповнилося 80 років унікальній людині (яка
має гарний вигляд у свої роки), непересічному, без перебільшення геніальному українцю: майстру, поету, історику Миколі
Сядристому, котрий став легендою ще кілька десятиліть тому
завдяки мікромініатюрам, якими здивував і вразив увесь світ.

З

нагоди ювілею кореспондент зустрівся з паном Миколою в його
«апартаментах» на території
Києво-Печерської лаври. Мій співрозмовник вразив феноменальною
пам’яттю, іноді дещо різкими висловлюваннями й специфічно-прагматичними поглядами на українське суспільство та його перспективи. Втім,
судіть самі.
«У росіянина в голові татаро-монгольський дух: усе завоювати, загидити і їхати далі»
– Я весь час розхитую суспільство,
пишу політичні книги. Пояснюю
людям, що вони раби, бо радянська
влада нікуди не зникла, а лише «перевдягнулася». У нас немає ніяких
перспектив – про це ще писали всі
видатні українці: Леся Українка, Іван
Франко, Тарас Шевченко.
Я прожив життя в чужій країні,
та й людина я не радянська, а з іншої планети. (Сміється). Свого часу
бачив чи не всі країни світу: жив
п’ять років у шведського короля, був
у Данії, Норвегії, Сінгапурі, Індії,
Австралії, Аргентині (разів 13), Чилі
(запрошував Піночет), США (виступав перед ЦРУшниками в Далласі)...
Зустрічався з неймовірними людьми!
А в голові кожного українця
«тин» – оце його держава. Тобто, кожен народ має свої недоліки й свої
позитивні риси, які залежать від методу їхнього життя: як вони роблять,
де живуть. Саме це формує ту чи
іншу націю. У росіянина в голові татаро-монгольський дух: усе завоювати, загидити і їхати далі.

«Поети – люди з іншого
космосу»
З українських поетів, вважаю, найсильнішим не лише в Союзі, а й у
Європі, був Іван Драч: за технологією володіння поетичною методикою
(у нього були неочікувані повороти,
сміливість у порівняннях, епітети). Я
йому казав в очі: «Ти був генієм, але
ти все життя прожив на радянській
«кухні». У тебе у віршах немає почуття вічності, й зараз немає відчуття
трагікомізму людського життя, немає
високого стилю – ти був геній, який
кастрував сам себе! І ти загинув, як
рідкісний поет». У нього 3-5 геніальних віршів, а все інше – талановита
«радянська мура»...
Загалом поезія тримається на спогадах, і в ній є прихована туга за юністю, коли людина ближче до Бога й
говорить правду. Справжня поезія –
це специфічна творчість: у неї немає
розрахунку, вигоди, навіть логіки –
вона алогічна.
«Великі зміни в тупому
суспільстві можуть робити
лише генії або ідіоти»
– У 1960 році в Харкові зустрічався з
Хрущовим (він їхав із Криму в Москву),
мене тоді попередили, аби не довше 15
хвилин «затримував» вождя й «готували» до аудієнції: у кабінеті секретаря
Харківського обкому Склярова дали
листочок із текстом, де вказувалося, що
маю говорити. Я страшенно хвилювався – зайшов у туалет, умився й викинув
ту шпаргалку...
Коли ж «відпущені» мені хвилини
скінчилися й, перш ніж залишити кабінет, у якому ще були Скляров (секретар Харківського обкому) та його
охоронець, наостанок додав: «Ви,
Микито Сергійовичу, випустили з

тюрем мільйони людей, тому ніколи
не будете забуті, навіть, не дивлячись
на помилки, які у вас можуть бути, як
у будь-якої смертної людини!» Його
це так розчулило й... «прорвало»: він
говорив зі мною ще більше години. І
я зрозумів, що він... дуже самотній, і
йому треба було виговоритися.

«Ленін тричі посилав війська
в Україну»
– У нас завершився «ленінопад»,
але мало хто з людей знає глибоко,
яке зло робив Ленін, і всі сьогоднішні проблеми випливають iз наслідків його сатанинської роботи, яка
була антинаціональна й антидержавна. Ленін тричі посилав війська в Україну: лише на початку 1918
року Муравйов у Києві за два тижні
розстріляв п’ять тисяч осіб у дворі
Маріїнського палацу.
Він ненавидів людей, особливо інтелігенцію, свободу, знищував релігію. У нього не було нічого святого,
крім влади! І заради неї він був готовий на знищення мільйонів людей,
причому найкращих! Він отримував
задоволення, коли підписував розстріли й особисто складав списки
істориків, філософів, соціологів, поетів, які повинні були бути знищені чи
вислані в концтабори.

Наша довідка
Микола Сергійович Сядристий –
український майстер мікромініатюри.
Автор мікромініатюр:
• барельєфів та портретів Шевченка,
Крушель
ницької, Данте, Франка,
Симоненка на вишневих і тернових кісточках та зрізах зернят дикої груші і яблуні;
• найменшої у світі книжки з пелюсток безсмертника; найменших у
світі шахів (шахівниця з фігурками
розміщена на голівці шпильки);
• найменшого у світі працюючого
золотого замка (в 50 тисяч разів
менший за голівку шпильки й має
ключик);
• підкував блоху.
Про творчість Миколи Сядристого
створено фільм «Між ударами серця».
ності шедевра. Виконувати маніпуляції потрібно між ударами серця,
адже треба, щоб пульс не йшов у
пальці й не тремтiла рука.
ӹӹ У нагоді стали спортивні навички (в
молодому віці чотири рази був абсолютним чемпіоном України з підводного плавання і навіть входив до
збірної СРСР), тож може затримувати дихання на... шість хвилин.
ӹӹ Загальний
доробок
становить
близько 500 робіт, які мандрують iз
виїзними виставкам по всьому світу.
ӹӹ Із мікромініатюрами вперше виставився в Канаді у 1967 році на найбільшій повоєнній міжнародній
виставці «Експо-67».
ӹӹ Відтоді побував щонайменше у 50
країнах, зокрема, в США, Мексиці,
Чилі, Аргентині, Індії, Японії,
Ізраїлі, ОАЕ, Австралії та інших, а
європейські країни відвідав майже
всі, причому деякі – неодноразово.
Тарас Здоровило

Мікромініатюра на всіх
континентах
ӹӹ Інструменти,
якими
Микола
Сергійович творив свої шедеври,
робив сам, але й донині не розголошує таємницю їх виготовлення.
ӹӹ Створенням мініатюр займається
майже 50 років. Усі мініатюри виконує винятково вручну, за своєю
неповторною для кожної роботи
технологією.
ӹӹ Тривалість роботи над мікромініатюрами – різна: першу роботу
(«Підкована блоха») майстер робив
72 дні. Але бувало, що на мініатюру
йшло 1,5-3 роки залежно від склад-

Трипільська культура
залишається суцільною загадкою

П

ро те, які уявлення про трипільську культуру відповідають дійсності, а які – ні, запитуємо в знаного дослідника, історика
й археолога Михайла Відейка.
– Коли Вікентій Хвойка знайшов
ці артефакти, він одразу зрозумів, з
чим має справу?
– Думаю, що зрозумів, адже на той
момент його стаж дослідницької діяльності вже нараховував кілька років,
у нього вже був багатий досвід – він
досліджував і кургани, й інші місця. А
головне – він був у колі шанувальників
старожитностей, був знайомий із професорами Київського університету –
зокрема, з Володимиром Антоновичем,
який не раз виступав консультантом.
Були й консультанти з-за кордону, яким
він надсилав інформацію про свої знахідки. Саме слово «культура» у цьому
сенсі до нас прийшло в тому числі й
завдяки Хвойці, який одразу сказав, що
це – «археологічна культура».
– Ви є давнім дослідником «Трипілля»,
знаєте дослідження колег на цю тему. До
речі, відомо, що «Трипілля» називають
також «культурою Трипілля-Кукутені».
Кукутень – це в Румунії. Тобто, не лише
українці досліджують цю тему. Які для
вас загадки залишаються в цій темі?
– Тут загадка суцільна, як і 120 років
тому, коли все починалося. Власне, заради чого все це робиться? Заради відтворення стародавньої історії. І те, як уявляв собі ту історію Вікентій Хвойка, як
уявляємо ми сьогодні, як будуть уявляти
наші нащадки – це велике питання.
– А саме?
– У цих величезних поселеннях ми
знаходимо укріплення. Раніше вважали,
що вони не були укріплені. І знаходимо
ми це не в одному місці, а одразу на кількох поселеннях. Вважалося, що в ті часи
ще не було ремесла. І всі казали, мовляв,
покажіть нам гончарні горни, в яких
трипільці випалювали свій чудовий посуд. Їх не було на цих поселеннях, хоча
десятки років тривали розкопки.
У 2013 році ми їх знаходимо! І нині
вже понад десяток цих горнів, які
мали настільки досконалу конструкцію, що щось подібне з’являється на

Мінойському Криті лише в ХІ столітті
до нашої ери.
У 2012 році знайшли громадську будівлю розміром 60 на 20 метрів. 1200
квадратних метрів! Це на той час –
2000 рік до нашої ери – найбільша споруда на європейському континенті.
Трипільські горни старші майже на
три тисячоліття за ті, що раніше вважали найдавнішими в Європі. Тобто, це
– професійне технологічне обладнання
майстрів, які мусили знатися не лишена на глині та фарбі, а й на теплотехніці.
Також в одному з храмів у 2012
році знайшли золоту прикрасу – це
перше трипільське золото з території
України! І це лише за останні 4-5 років!
Коли Хвойка розкопував «Трипілля»,
мало хто звернув увагу на те, що він
написав про розміри того поселення.
Він вважав, що воно займає 2 версти
в поперечнику. Тобто, за розмірами це
таке трипільське протомісто, причому
найпівнічніше на Дніпрі.
Була ціла система тут, на Київщині, і це
приблизно 4300-4200 рік до нашої ери.
Щоправда, у 2007 році довелося знову відкрити це поселення, бо до того
часу ніхто із чинних археологів вже
не знав, де знаходиться ця пам’ятка
трипільської культури. Підняли ар-
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120 років тому – восени 1897 року – археолог-любитель Вікентій Хвойка поблизу села Трипілля
знайшов культурні артефакти, які ми тепер добре знаємо під назвою «Трипільська культура». Щодо
неї відомо достатньо багато, ще більше навколо неї існує теорій і вигадок.
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Копачів Обухівського району.
– То відомо – звідки вони прийшли
й куди поділися?
– Вони нікуди не поділися.
– Але ж зникла трипільська культура.

хівні документи, зокрема й щоденники Хвойки – виїхали на місцевість
і знайшли. І нехай не дві версти, але
одна верста там точно є. І неподалік
вже два роки проводять університетську експедицію біля села

– Багато тисяч років до трипільців
тут ніхто хліба не вирощував, а вони
приходять й починають вирощувати. І
цими здобутками будуть користуватися наступні покоління. Уявіть собі: до
часів Ярослава Мудрого набір злаків
на полях Київщини був той самий, що
і в трипільські часи.
– Що трипільські знаки означали?
Чи можна ці знаки прочитати зараз?
– Не прочитати, а протлумачити
або запропонувати тлумачення. Дуже

добре, коли є один і той же знак у супроводі інших знаків. Тоді можна з
великою вірогідністю припустити значення. Скажімо, є трипільський знак –
схожий на кукурудзу заштрихований
овал.
– Але тоді ще кукурудзи не було! Її
значно пізніше завезли з Америки.
– Виникає запитання: що б це могло
значити? Але коли з цього овалу виростає рослина, то можна припустити,
що так вони малювали колосок.
– А чому єгипетські ієрогліфи тлумачать уже однозначно, а трипільські знаки – ні?
– Ми забули про китайські ієрогліфи. Найдавніші їхні прототипи з’являються в Китаї в культурі Яншао. А це
4 тисячоліття до нашої ери – це саме
в нас трипільські протоміста. Тобто,
всюди, де суспільство досягає певного
рівня розвитку, воно звертає увагу на
необхідність передачі інформації.
– Відомо, що трипільці знали колесо, але чомусь ним не користувалися.
– У нас і зараз немає доріг, а уявіть,
що було в трипільські часи. Хоча є
зображення колеса керамічні. Є уламки іграшкових тварин, які були на коліщатах. Цього року таку знайшли. І
цій моделі 6 тисяч років!
Натомість, у трипільців був такий
винахід – транспортні сани. Вони були
величезні і, судячи з керамічних моделей, в них могли запрягати
пару волів. Цього вистачало, щоб возити врожай із
поля, і воду, і дрова, і будівельні матеріали на спорудження цих великих будівель.
– Чому зникла трипільська культура? Чому вона не переросла в цивілізацію?
– Люди стали жити інакше. Просто
змінилася культура. Внаслідок економічної кризи попередні культурні досягнення було втрачено. Залишилося
тільки те, що потрібно було: воювати
й виживати. А всі ці красиві будинки,
храми й усе, що було не потрібне для
виживання, зникло.
– Тобто, економічні фактори, а не
кліматичні?
– Це ланцюжок: змінюється клімат,
проблеми з економікою, подолання
проблем, повернення на попередній
рівень суспільного розвитку – без ремесел, без храмів, без міст. Така ось
стратегія виживання. Тобто, ті кліматичні умови, в яких ця культура розквітла, кардинально змінилися. На території України таке відбувалося – від
трипільців до Русі – п’ять разів. І тільки з часів Русі ми мали більш-менш
поступальний розвиток.
Дмитро Шурхало
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Вітаємо
Буча – місто спорту
з Днем народження!
Гарбуза Олексія Леонідовича,
депутата Бучанської міської ради

1 та 2 місця на Всеукраїнському вокально-хореографічному конкурсі «Ми - діти України» посів
зразковий хореографічний колектив «Фантазія».
У залі лунали гучні овації та шквал аплодисментів,
адже коли на сцену виходили учасники дитячого гуртка, глядачі та журі були надзвичайно приємно вражені.
За зайняті призові місця колектив нагородили сертифікатом, дипломами та медалями.

Кіндера Олега Олексійовича,
Ковельського міського голову

Цип’ящук Катерину
Олександрівну,
депутата Бучанської міської ради

Пилипенка Володимира
Володимировича,
адміністратора ЦНАП
Бучанської міської ради

Дитячий хореографічний
колектив «Фантазія»
став призером на
Всеукраїнському конкурсі

"Золота" перемога
каратистки Насті Радчук

Відкритий Кубок Києва (версія WDF, поінт-контакт та континью-контакт) відбувся
на вихідних у Київському Національному
університеті будівництва і архітектури.

Зробимо місто
святковим разом!

Вітаємо шановних ветеранів
війни, учасників бойових дій, усіх
захисників різних поколінь, усіх
військових, всіх волонтерів
з Днем Збройних Сил України!
Зі святом, що стало символом справжньої мужності,
героїзму та відваги.
Вклоняємося подвигу тих, хто віддав своє життя в
ім’я свободи України, всім, хто несе службу в зоні
АТО, за відданість українському народу, незламну
силу волі та безстрашність.
Щиро вдячні їм!
БАЖАЇМО ВСІМ ВАМ міцного здоров’я, наснаги,
віри в силу нашої України та скорішої перемоги!
Мирного неба та щасливого життя!
З повагою, Голова Говоров В.В.
та колектив Київської обласної організації
інвалідів війни, збройних сил
та учасників бойових дій.
З повагою, Голова Щербак О.І.
та колектив Бучанської міської організації
інвалідів війни, збройних сил
та учасників бойових дій.

Щоб місто справді засяяло по-новорічному, а в
усіх жителів та гостей був святковий і піднесений
настрій, Бучанська міська рада звертається до
підприємств, установ та організацій з пропозицією взяти активну участь в облаштуванні новорічно-різдвяної ілюмінації. Так, кожен, хто бажає,
може прикрасити фасад будівлі своєї установи та
прилеглу до неї територію, зелені насадження,
вітрини тощо. Це допоможе створити неперевершений святковий образ Бучі.

Д

уже приємно відзначити, що від Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №5
у змаганнях з карате брали участь двоє учнів.
Семирічна Анастасія Радчук, 2-В клас, виборола
"золоту" перемогу серед дівчаток віком від 7 до 9 років у категорії "континью-контакт". Її виступ був захоплюючим і, як результат, переможним. Її тренери з
карате - семпай Дмитро Шулімов та інструктор Тарас
Шевченко (на фото).
Спортивна секція "Дукендо-карате" Федерації
Дукендо України постійно працює на території школи.
Щопонеділка та щосереди з 17.00 до 18.00 діти можуть тренуватися у корпусі ІІІ (спортивна зала).
Бажаємо подальших успіхів та перемог!

Т

ут є цілковита свобода для фантазій і вияву доброго смаку як підприємців, так і всіх жителів.
Адже, окрім комунальних служб, які звично прикрашають вулиці святковим освітленням, до цього може
долучитися кожен охочий.
Розмаїтими барвами гірлянд засяють вулиці міста,
парки. Новорічними вогнями декоровано фасад міської ради.
Новорічне оформлення вулиць і прикрашання фасадів давно вже стало приємною традицією для багатьох підприємств міста.
Якщо новорічне оформлення вулиць загалом бере
на себе міська влада, то прикрашання фасадів будівель залежить від їхніх власників.

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 СОНЯЧНА ОСЕЛЯ –

житловий квартал бізнес-класу

Найчастіше особливу увагу новорічного прикрашання фасадів приділяють власники торгових центрів і магазинів, ресторанів і кафе, кінотеатрів і розважальних закладів. Щороку всі прагнуть проявити
фантазію і зробити новорічне оформлення фасадів
оригінальнішим і цікавішим, щоб залучити ще більше відвідувачів.
Мешканці квартир також можуть стати учасниками
святкового параду ілюмінацій: сьогодні є різноманітні можливості для того, аби вікна сяяли і створювали
святковий настрій.

Надійний забудовник ПрАт "Меліоратор"

•
•
•

Висока якість будівництва
Зручне розташування
Розстрочка від забудовника

м. Буча, вул. Івана Кожедуба, 8Б

066-215-62-41, 068-507-57-29
http://melyorator.com.ua
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