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Підвищення
зарплат лікарям
і вчителям

Уряд підвищить у 2018 році зарплати українським медикам. Про
це на засіданні Кабміну заявив
прем’єр Володимир Гройсман.

Учні Бучанської Української гімназії мали нагоду за кавою поспілкуватися з Бучанським міським головою Анатолієм Федоруком щодо формування в місті якісної молодіжної політики як однієї зі складових пріоритетів розвитку громади.

М

олодь виявила бажання долучатися до всіх процесів, які відбуваються в місті - розробки Стратегії розвитку громади,
впровадження Громадського бюджету в місті Буча, створення молодіжних креативних просторів тощо.
Результат зустрічі — підписання заявки на участь у національному конкурсі «Молодіжна столиця Україна» від Міністерства
молоді та спорту, яку ініціював відділ економіки Бучанської міської ради.

Разом нас багато…
Флешмоб
«Я – бучанець»
набирає в місті
обертів.

К

ожен намагається долучитися до
його проведення, аби в Україні та
за її межами знали про зовсім молоде,
але успішне місто, яке розвивається
завдяки спільним зусиллям влади і
громади. І це вдається лише тим, хто
обирає спільну мету й спільно долає
непростий шлях для її досягнення.
Бучанців єднає одна велика ціль –
зробити місто комфортним для життя,
де якісні послуги наближені до людей.
Багато зроблено, у планах – значно
більше завдань, але дорогу долає той,
хто йде...

Долучайтеся до команди однодумців
і Ви, розмістіть у себе це фото і про
Бучу та її сильну громаду дізнаються
ще більше мешканців.

Ми сильні, коли ми
разом!

«Що стосується медпрацівників,
ми ухвалили закон про зміну системи охорони здоров’я, і він відкриває
можливості суттєвого підвищення
заробітних плат для українських лікарів. Цього року це має відбутися
в первинній ланці, і я наголошую
на тому, що у 2018 році ми спільно
з МОЗ зробимо все для того, щоб
знайти правильні рішення в межах
реалізації реформи для підвищення
заробітних плат українським лікарям», – зазначив він.
Гройсман наголосив, що низькі
зарплати ніяк не мотивують лікарів.
«Тут є величезні проблеми, але і їх
ми теж вирішимо. Це буде непросто,
за рік нам не вдасться це зробити повністю, але вважаю, що протягом 20182020 років ми доведемо ситуацію в
охороні здоров’я до успіху. Буде абсолютно нова якісна охорона здоров’я»,
– переконаний глава уряду.
Кабмін також підвищив зарплати
вчителям. В абсолютних цифрах показник зарплат становитиме відтепер 6,5–8,5 тис. грн на місяць залежно від категорії.
За словами Прем’єр-міністра Воло
димира Гройсмана, зарплата зросте вже із січня.
«Цього року український вчитель отримає в
середньому ще плюс 1,5
тис. грн», - зазначив він.
Прем›єр дав доручення
відпрацювати питання
збільшення зарплати
вчителям, педагогам, тренерам, які
працюють у позашкільний освіті (музичні
школи, ДЮСШ тощо).
До речі
Нині в нашому місті активно проходять робочі наради, відбуваються
збори з приводу впровадження медичної
реформи. І вже здійснено практичні
кроки на шляху до реалізації змін у системі охорони здоров’я Бучі.
Продовження теми
на стор. 4
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Україна
сьогодні
Чому зростатимуть
місцеві бюджети

Початок 2018-го став для ОТГ
стартовим майданчиком для
нової моделі фінансових взаємин із центром. Усі 665 громад,
в яких відбулися перші вибори,
перейшли на прямі міжбюджетні відносини. Серед них і ті, де
перші місцеві вибори пройшли
наприкінці 2017-го. Про це на своїй сторінці у FB повідомив Віцепрем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва
та ЖКГ України Геннадій Зубко.

За його словами, у 2018-му взаємовідносини з держбюджетом матимуть 1288 місцевих бюджетів. Серед
них – 24 обласні, 148 – міст обласного значення, а також – Києва, 450
– районних та 665 бюджетів ОТГ.
Базову дотацію отримуватимуть 930
місцевих бюджетів, реверсну – 223.
«Є деякі новації щодо доходів
місцевих бюджетів. Вони отримають 5% рентної плати за користування надрами для видобування
нафти, газу та газового конденсату.
Зарахування рентної плати здійснюватиметься у таких розмірах: 3% – до
бюджетів міст обласного значення,
ОТГ, 2% – до обласних бюджетів,
2% – до районного бюджету, 1% –
до сільських, селищних, міських
міст районного значення бюджетів.
Також із цього року до місцевих
бюджетів зараховуватимуть 100%
єдиного податку, що сплачується
платниками четвертої групи – сільгоспвиробниками, торік зараховували 86%», — розповів Геннадій Зубко.
Віце-прем’єр наголосив, що держава й надалі фінансово підтримуватиме проекти інвестиційного та
регіонального розвитку. Відповідні
кошти передбачено держбюджетом. Зокрема, 6 млрд грн – за рахунок ДФРР, 5 млрд – субвенція на
соціально-економічний розвиток
територій, 1,9 млрд – субвенція на
формування інфраструктури ОТГ,
5 млрд грн – субвенція на розвиток медицини в сільській місцевості. Також з 2018 року в складі
спецфонду держбюджету створено
Державний дорожній фонд обсягом
37 млрд грн. За його рахунок місцевим бюджетам передбачено 11,5
млрд грн субвенції на будівництво,
реконструкцію, ремонт і утримання
автодоріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності.
Загалом у держбюджеті передбачено 284 млрд грн субвенцій місцевим бюджетам. Зокрема, надано
61,7 млрд грн освітньої субвенції (на
22% більше від плану на 2017-й), 57,4
млрд медичної субвенції (на 5% більше від плану на 2017-й), 73,7 млрд на
пільги й житлові субсидії, 59,9 млрд
на допомогу родинам із дітьми.
«З огляду на чинні позиції місцевих бюджетів, вважаю, що головний
кошторис країни-2018 є сприятливим до діяльності місцевих громад
і загалом – до поглиблення децентралізації. Він дає змогу самоврядуванню нарощувати ресурсну базу,
упорядкувати питання власності
щодо об’єктів соціально-культурної сфери. А це – крок до функціональної оптимізації закладів освіти,
культури, медицини… Він дасть
можливість формувати у згаданих
галузях ефективні інституції, які
сприятимуть соціально-гуманітарному територіальному розвитку і
зростанню якості послуг для людей.
А це, власне, і є основне завдання
реформи децентралізації», — наголосив урядовець.
Прес-служба
Віце-прем’єр-міністра України

офіційно

ЯК ПРАЦЮЄ ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ
Більша частина людей звикли до думки, що бюджетний процес міського рівня – це переважно прерогатива лише депутатів
місцевих рад. Проте існує інструмент, завдяки якому рішення
до процесу бюджетування можуть активно залучати звичайних
мешканців. Це партиципаторний або громадський бюджет –
інструмент прямої демократії, за допомогою якого кожен житель
певного населеного пункту має змогу долучитися до бюджетного
процесу, зрозуміти його принципи та вплинути на рішення щодо
витрат частини муніципального бюджету.

Співробітники відділу економіки БМР
до яких можна звернутися зі своїми проектами

Що таке громадський
бюджет?
Це частина коштів міського бюджету, щодо якої мешканці міста самостійно обирають на що їх витрачати шляхом голосування, результати якого
мають пряму дію, незалежно від волі
чиновників та депутатів.
Працює партиципаторний бюджет
у багатьох країнах Європи та майже
у вісімдесятьох містах України і має
низку важливих переваг. Напрриклад,
завдяки впровадженню громадського
бюджету можна створити величезну
базу потреб мешканців і побачити, на
що мешканці міста звертають увагу і
чого вони потребують.
Також, ті особи, які свого часу мали
якісь ідеї і намагалися достукатися до
органів влади, нарешті отримали змогу реалізувати свої ідеї. Цей процес
дозволив виявити нових громадських
лідерів, які співпрацюють з органами влади і здійснюють контролюючу функцію. І це важливо, адже люди
навчилися об’єднуватися навколо ідеї
і проектів, саме таким чином збільшуються шанси на реалізацію задумів.
Цікавим моментом є те, що бюджет
участі – це дуже сучасний інструмент
навчання: в ході роботи можна дізнатися як утворюється місцевий бюджет,
як функціонують органи влади.
Основні принципи
впровадження громадського
бюджету
Прозорість та відкритість процедури обрання
Зафіксовані правила і процедури,
які супроводжуватимуть процес партиципаторного бюджетування повинні бути прозорими, відомі мешканцям

У

приміщенні ЦБК відзначили
учасників конкурсу «Рідна країна — безпечна країна», організованого Миколою Томенком та Київською
обласною бібліотекою для дітей.
Учасниками конкурсу стали 35 діток міста — читачів Бучанської міської бібліотеки для дітей.
Завідувач бібліотеки Яна Гордієнко
від імені фонду Миколи Томенка нагородила учасників конкурсу подяками: юні книголюби отримали флайтери (значки, що відбивають світло,
призначені для захисту на дорозі в
темний час доби). А також — солодкі подарунки від Бучанської міської
ради та альбоми для малювання.

ще до початку процедури в цілому і не
повинні змінюватись (в рамках річного
циклу). Організатори процесу повинні
подбати про доступ всіх зацікавлених
осіб до отримання інформації стосовно передумов та перебігу процесу.

Відкритий процес
Громадський бюджет повинен базуватись на зрозумілих мешканцям процедурах, а його організатори мають
надати можливість долучитись до процесу підтримки на різних його етапах.
Слід подбати також про інформування
якомога ширшої групи мешканців стосовно можливості участі в процесі.
Забезпечення простору для
обговорення (дебатів) за
участю мешканців
Бюджет участі не можна зводити
лише до здійснення вибору між конкуруючими проектами. Вибір проектів
для подальшої реалізації повинен бути
ефектом попередньо проведеного обговорення і дебатів між мешканцями
щодо потреб і пріоритетів місцевої
громади.
Підтримка активності
мешканців
Процес такого бюджетування повинен базуватись на активності безпосередньо мешканців і створювати
для них якомога більше можливостей
і простору для взаємодії, зокрема, під
час обговорення місцевих потреб,
спільної роботи над розробкою і підготовкою проектів чи під час розмов про
пріоритети, якщо йдеться про витрати
чи підтримку окремих пропозицій на
етапі відбору проектів для подальшої
реалізації.

Стратегічне мислення
Рішення щодо реалізації партиципаторного бюджету повинно бути
виваженим і базуватись на його
сприйнятті як цільового регулярного
механізму прийняття мешканцями
спільних рішень стосовно подальшого розвитку даної місцевої громади.
Застосування даного механізму повинно бути пов’язане зі стратегічним
мисленням про збалансований розвиток громади.
Переваги громадського
бюджету
Процес громадського бюджету формує довіру громадян до місцевої влади
та сприяє кращому розумінню процесу управління містом, створює ефективний механізм взаємодії структурних підрозділів виконавчих комітетів
міської ради та жителів міста в бюджетному процесі, а також допомагає
у визначенні та вирішенні проблем,
які найбільше хвилюють жителів міста, району чи мікрорайону. Крім того,
громадський бюджет підвищує рівень
відкритості та прозорості роботи місцевої влади, а також дозволяє жителям
міста безпосередньо впливати на бюджетну політику міста.
Варто додати, що реалізація обраних
проектів здійснюється впродовж року,
а мешканці здійснюють безпосередній
контроль за цим процесом.
Правила участі
1. Хто може бути автором проекту?
Офіційно зареєстрований мешканець міста, якому виповнилося 16 років.
2. Проекти з яким бюджетом можуть
бути подані?
Малі проекти з бюджетом до 200
000 грн та великі проекти з бюджетом
500 000 грн.
3. Скільки грошей виділено на бюджет участі в цьому році в нашому
місті?
Загальнийобсягвидатків, що планується спрямувати на реалізацію проектув 2018 році: 1,500000грн.
4. Скільки підписів підтримки потрібно зібрати за проект, щоб він
був прийнятий до розгляду?
Для малих проектів - 15 підписів,
для великих -30 підписів
5. За скільки проектів може проголосувати одна людина?
Мешканець міста може проголосувати за 1 великий і за 1 малий проекти.
6. Яка максимальна тривалість реалізації проекту?
Проект повинен бути реалізований
не більше ніж за 12 місяців.
7. Які терміни початку і завершення
прийому проектів?
1 лютого – 28 лютого 2018 р.
8. Які терміни оцінки Комісією із питань громадського бюджету поданих проектів та виставлення їх на
голосування:
1 березня – 25 березня 2018 р.
9. Які терміни початку і завершення
голосування за проекти:
25 березня - 22 квітня 2018 р.
10. Які терміни визначення проектів-переможців:
23 квітня – 30 квітня 2018 р.
Євгенія МАКАРЕНКО

«Рідна країна — безпечна країна»

Пригоди тролів
на Склозаводській

Зробити подарунки й обереги
своїми руками – тепер це не проблема для тих, хто вирішив під
час канікул освоїти нові техніки
їхнього виготовлення з різних
матеріалів.

Нитки, фарба, папір, клей і ножиці – вони в поєднанні з фантазією
і допомогою керівників гуртків
перетворюють все на оригінальні
вироби.
У ЦБК пройшли майстеркласи з виготовлення янголів, які
провела Оксана Фурлет - керівник
«Народної художньої студії АРТ» та
пісочної анімації для дітей.

Театралізована вистава «Троль дерево щастя» пройшла в Будинку
культури на Склозаводській (вул.
Яблунська, 15).
Запрошення переглянути виставу
отримали діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,
з багатодітних сімей та діти з інвалідністю.

На гостини до Санта Клауса
В

ихованці Бучанського центру творчості ім. Л. Ревуцького – заслужений
танцювальний колектив «Фантазія» – вирушили до Лапландіі разом із
керівником Анною Муляр, де планується шість виступів на місцевому фестивалі.
На шляху до резиденції Санта Клауса діти побували на екскурсії в Таллінні,
а вже звідти вирушили до Гельсінкі.

Після закінчення казкового дійства на малечу чекали солодкі подарунки від Бучанської міської ради.
Самі ж діти стали учасниками вистави, а відтак позитивних емоцій
додалося ще більше: про це найкраще свідчили щасливі очі та усмішки.

«Проспіваю я колядку…»

«Різдвяна коляда» у виконанні
учнів Бучанської школи мистецтв —
найкращий музичний подарунок
у переддень великого свята.

Нові правила
сортування сміття

Про те, що з 1 січня 2018 року українців зобов’язують сортувати сміття за видами матеріалів, чув майже кожен. Адже про це
говорили й писали засоби масової інформації по телевізору і в
газетах. Та як це буде відбуватися в дійсності, важко уявляють
навіть представники виконавчих органів.

Щ

е у 2012 році до Закону України
«Про відходи» у статті 32 було
додано відповідний пункт, згідно з
яким «забороняється з 1 січня 2018
року захоронення на полігонах неперероблених (необроблених) побутових відходів», вказаний він відповідно до європейських Директив, які
описують поводження з відходами, їх
класифікацію та сортування.
У Законі прописано, що «оброблення (перероблення) відходів – це
здійснення будь-яких технологічних операцій, пов’язаних зі зміною
фізичних, хімічних і біологічних
властивостей відходів, задля підготовки їх до екологічно безпечного
зберігання, перевезення, утилізації
чи видалення».

Здавалося б, нічого складного.
Кожен із нас може сортувати домашній сміттєвий кошик: складувати
окремо газети, склянки, пластикові
пляшки чи картонні коробки. Але, на
жаль, на практиці все не так просто.
Не всі громадяни хочуть добросовісно
діяти згідно з чинним законодавством.
В чому ж річ? Може, держава не належно контролює цей процес? Згідно
із Законом «Про відходи», у населених пунктах слідкувати за дотриманням законодавства мають представники місцевих органів.
У нашому місті за збирання, зберігання, перевезення побутових відходів відповідає КП «Бучанське УЖКГ».
Контроль за їхньою роботою здійснює Інспекція з благоустрою, саме

На цьому тижні завершилося облаштування контейнерного майданчика закритого типу працівниками КП « Бучанське УЖКГ «.
Відтепер мешканці будинку №48-б по вулиці Шевченка матимуть можливість відчути переваги.

благоустрій
цей підрозділ стежить за порядком і
чистотою в місті.
Начальник Інспекції Ярослав
Дученко розповідає:
«На території міста є кілька видів сортувальної лінії відходів: пластик, папір,
скло та залізо. На майданчиках біля багатоповерхівок розташовано баки для
окремих видів сміття. Спеціальними
контейнерами забезпечено майже 90%
прибудинкових територій. Крім того,
ОСББ та управляючі компанії, які обслуговують відповідні будинки, укладають договори на утилізацію відходів з
будь-якими компаніями на свій розсуд.
Також важливо зазначити, що на
території міста розташована екологічна компанія «Рада», яка займається складуванням, сортуванням та
переробленням деяких видів твердопаливних відходів.
На жаль, складніша ситуація з приватним сектором. Адже власники будинків збирають свій непотріб, і раз
на тиждень сміттєвоз забирає його.
Тобто тут говорити про сортування
складно, бо все сміття забирає одна
машина. В минулому році на вулицях з
приватними будинками були встановлені експерементальні майданчики
з контейнерами для сортування, але
перетворювалися вони на сміттєзвалища. Тож – довелося прибрати їх. І це
проблема, яку потрібно розв’язувати».
Дійсно, у Законі не досить чітко прописано обов’язки населення щодо сортування відходів, а також не зазначається, яке покарання має нести людина,
яка не дотримується цього пункту.
Отже, питання – сортуватимуть бучанці непотріб більш відповідально чи
ні – залишається відкритим. На нього
немає чіткої відповіді з кількох причин.
По-перше, неповне забезпечення всіх
мешканців відповідними умовами (зокрема, приватного сектору), а, по-друге, є сумніви щодо високої свідомості
мешканців міста, яка спонукатиме їх до
сумлінного сортування сміття.
Тож лишається тільки сподіватися на совість та небайдужість наших
громадян.
Євгенія МАКАРЕНКО

Присутні на заході допомагали
юним талантам і підспівували, адже
слова багатьох пісень відомі кожному з дитинства.

«Різдвяний калейдоскоп»

На свято народження Спасителя
«Різдвяний калейдоскоп» біля головної ялинки міста зібралися хорові колективи з усієї громади.

Улюблені народні й обрядові пісні
продовжили давню традицію – усією родиною славити Христа в одне
з найбільших свят. А ввечері пісенну
естафету підхопив гурт «Козацькі
джерела».

Замість фарби і пензлика –
кава і цукор

У Центральному будинку культури новорічні дива тривають: усі охочі створювали Різдвяного Янгола та
малювали кавою й цукром.

Майстер-класи провели працівники Бучанського центру позашкільної роботи Катерина Ляшко (керівник гуртка «Умілі ручки») та Олеся
Шевчук (керівник гуртка «Живопис
і графіка»).
Також вони мали можливість навчитися пісочної анімації під керівництвом Олександра Рощупкіна
(студія «Sand Play»).
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Обереги –
власноруч
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Медична реформа в Україні:

що зміниться з 1 січня 2018 року

Одна з головних реформ в Україні - медична – набрала чинності з
1 січня 2018 року. Українцям обiцяють безкоштовні вiзит до сiмейного лiкаря, екстрену допомогу та пологи.

З

а інші послуги доведеться плати- зазначатимуть перелік послуг та літи. Так, на українців чекає низка ків, які можна отримати безкоштовно.
змін у медичній галузі.
Втім, скористатися допомогою спеціаЗ 1 січня 2018 року принцип «гро- лізованого лікаря після запровадженші ходять за пацієнтом» запрацює ня реформи можна буде лише після
для первинної ланки медичних пра- призначення сімейного лікаря, терапецівників. Для пересічних українців вта чи педіатра.
це означає, що після оголошення
Якщо всупереч рішенню лікаря перМіністерством охорони здоров’я так винної ланки, пацієнт звернеться до
званої
приписної
профільного фахівкампанії, вони ма- Тим часом
ця самостійно, він
ють знайти собі сіОдин лікар може обслугову- муситиме самостіймейного лікаря або вати максимум дві тисячі па- но сплатити його
терапевта чи педіа- цієнтів. Міністерство охорони послуги.
Попри той факт,
тра для своєї дити- здоров’я підрахувало, що 2018-го
ни й укласти з ним така практика даватиме річний що відтепер меугоду.
дохід від 740 тисяч до мільйона дичні послуги форУ разі переїзду гривень. Тому чиновники закли- мально надаватичи неякісного ме- кають не давати хабарів.
муть на страховій
основі, жодних додичного обслуговування
людина
даткових відрахузможе укласти договір з іншим ліка- вань українці не робитимуть. Завдяки
рем. Попередня угода за таких умов реформі буде створено Національну
автоматично скасовуватиметься. За службу здоров’я України (НСЗУ), що
потреби українці можуть звертатися фактично виконуватиме роль страходо фахівців там, де їм це буде зручно, - вика. Гроші на покриття видатків наднеобхідності відвідувати лікаря за міс- ходитимуть до цієї фінансової органі- нансування лікарень, які не мають нацем реєстрації чи проживання не буде. зації з державного бюджету. Фактично, вантаження, на яке вони розраховані,
Ці послуги безкоштовні - угоди не- ті податки, які сплачують громадяни а також дасть свободу лікарям, які наобхідні для того, аби визначати ком- України, і будуть
даватимуть власні
послуги як приватпенсацію для лікарів. Міністерство своєрідними «стра- Важливо
охорони здоров’я зробило відповідні ховими внесками»,
Уряд надасть мільярд гривень ні підприємці.
розрахунки - держава платитиме лі- що підуть на їхнє на програму «Доступні ліки» і
Передбачається,
карю щорічно 370 гривень на рік за медичне обслугову- розширить перелік препаратів: що до безкоштоводного пацієнта без урахування від- вання. Якщо раніше кількість безкоштовних ліків них послуг належаповідних вікових коефіцієнтів. З 2019 держава утримува- зросте щонайменше на 10 пре- тимуть невідкладроку цю суму планують збільшити до ла медичні заклади, паратів і з’являться дві додатко- на, первинна та
450 гривень щорічно.
то тепер бюджетні ві діючі речовини для лікування паліативна медична
Натомість розрахунки для вторин- кошти йтимуть на серцево-судинних захворювань допомога. Це озної та третинної ланок медичної допо- закупівлю в медич- та діабету ІІ типу – лозартан і начає, що всі звермоги досі тривають і, згідно з очікуван- них закладів їхніх глібенкламід.
нення до сімейних
Держава
лікарів, педіатрів і
нями міністерства, це відбуватиметься послуг.
терапевтів, терміще близько двох років. Тому поки вто- платитиме за послуринна та третинна ланки працювати- ги не лише державним і комунальним, нові операції, а також догляд і знебомуть у старому режимі, і лише з 2020 але й приватним медичним закладам.
лювання для важкохворих залишатиЗа задумом авторів реформи, це муться безкоштовними.
року перейдуть на нові принципи роУ переліку буде спеціалізована та
боти. Після цього пацієнт укладатиме змусить медичні заклади змагатися за
з медичними закладами угоди, в яких пацієнтів, позбавить необхідності фі- високоспеціалізована медична допомога, медична реабілітація, медична
допомога дітям до 16-ти років, а також
породіллям.
У Міністерстві охорони здоров’я
заявляють - перелік безкоштовних послуг буде єдиним по всій країні, і їх обраховуватимуть за єдиною тарифною
сіткою, незалежно від місця надання
послуги.
Частина послуг, натомість, стане
офіційно платною. У Міністерстві
охорони здоров’я прогнозують, що
йтиметься передусім про естетичну
хірургію і стоматологію, за винятком
екстрених випадків.
У перспективі пацієнти відчують
на собі запровадження електронної
системи охорони здоров’я eHealth.
Завдяки їй медичні картки українців
будуть електронними, а записатися

Депресія - на «державні
плечі»
З початку 2018-го року українці,
які страждають від депресії, зможуть отримати ліки безкоштовно
або з незначною доплатою. Рішення
пов’язане з тим, що в Україні депресія - найбільш поширена проблема
серед психічних розладів.
Крім того, до програми у 2018 році
внесуть препарати від хронічних захворювань шлунково-кишкового
тракту та необхідні для здоров’я матері і дитини під час вагітності.
Розширення переліку ліків коштуватиме бюджету близько 300 млн
гривень.
Поради, як уникнути депресії
після свят:
Аби уникнути депресії після новорічно-різдвяних свят психологи
радять не пірнати з головою одразу
в роботу. Дати собі трохи часу адаптуватися до звичайного трудового
ритму.
Не варто будувати глобальних
планів, не призначати важливих
переговорів. Будь-який аврал може
спричинити неврози, головний біль,
загострити хронічні захворювання.
Важливо час від часу влаштовувати невеликі перерви, не працювати
допізна і не брати роботу додому.
Дорогу на роботу чи додому варто зробити дещо тривалішою. Слід
вибрати маршрут, щоб можна було
прогулятися пішки.
на візит до лікаря можна буде онлайн.
Також завдяки цій системі пацієнти
відслідковуватимуть наявність у конкретних лікарнях безкоштовних ліків. Система eHealth також запрацює
не одразу. Планують, що першими в
ній почнуть реєструватися педіатри,
сімейні лікарі та терапевти, а вже потім до неї приєднаються спеціалізовані лікарі. Щоправда, це залежатиме і
від наявності відповідної техніки - не
всі лікарні нині обладнані комп’ютерами та доступом до інтернету, але в
Міністерстві охорони здоров’я обіцяють, що незабаром eHealth функціонуватиме по всій країні.
Медичні послуги розподіляться на
два пакети:
• червоний – це послуги, які оплачуватиме сам пацієнт (наприклад, неекстрена стоматологія, звернення до
лікаря без направлення, естетична
медицина);
• зелений пакет – послуги, які 100-відсотково оплачуватиме держава (невідкладна, первинна, паліативна допомога).
Підготував
Богдан Ляховець

Понеділок • 15 січня
UA:Перший

6:00 М/с «Чорний Джек».
14:00 Перша шпальта.
14:30 РадiоДень.
15:00,18:05,21:00,1:55 Новини.
15:15,5:05 Розсекречена
iсторiя.
16:45 Хто в домi хазяїн.
17:15 М/с «Чорний Джек».
17:50,1:10 Новини. Свiт.
18:20,21:30,1:25,2:20 Тема
дня.
18:35,1:40 Новини. Культура.
19:00 До справи.
19:25 Д/с «1000 днiв для
планети».
20:25 Д/с «Незвичайнi
культури».
21:50,2:35 Новини. Спорт.
22:15 Iнтермарiум.
23:20 Д/с «Музична одiсея
Арiрант. Оповiдь».
23:50,1:00,5:00 Погода.
0:00 Iсторiя кiно.
2:50 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
3:15 Арт проект.
RadioSymphony UA.
4:50 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi».

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
0,5:35 «ТСН».
9:30,10:50 «Чотири весiлля».
12:20,13:40,14:55 «Мiняю
жiнку».
16:10 Т/с «Я знову тебе
кохаю». (12+).
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:15,21:10,22:15 Т/с «Школа».
(16+).
23:15,1:20 Х/ф «Санктум».
(16+).
5:00 М/ф.

Iнтер

5:40 М/ф.
6:15,22:30 «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».
10:10,12:25 Х/ф «Д`Артаньян i
три мушкетери».
16:10 «Чекай на мене».
18:00,19:00,3:45 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
20:40 Т/с «Нитки долi». (16+).
0:25 Х/ф «Сповiдь Дон Жуана».
(16+).
2:20,4:30 «Подробицi» - «Час».
3:00 «Речдок».
5:10 «TopShop».

ICTV

4:35 Скарб нацiї.
4:45 Еврика!
4:55 Служба розшуку дiтей.
5:00 Факти.
5:25 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
6:10 Громадянська оборона.
7:00 Секретний фронт.
Дайджест.
8:45 Факти. Ранок.
9:15 Iнсайдер.
10:10 Антизомбi.
11:15,13:15 Х/ф «Iнший свiт».
(16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:00,16:15 Х/ф «Iнший свiт.
Еволюцiя». (16+).

16:30 Х/ф «Неймовiрний
Халк». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
20:15 Бiльше нiж правда.
21:20 «На трьох».
22:25 Свобода слова.
0:30 Т/с «Морська полiцiя.
Новий Орлеан». (16+).
1:25 Х/ф «Принцеса на бобах».
3:10 Краще не повторюй.

Новий канал

3:00 Зона ночi.
4:20 Абзац.
6:05,7:05 Kids` Time.
6:10 М/с «Дракони: Перегони
безстрашних».
7:10 Х/ф «Крокодил Дандi».
(16+).
9:10 Х/ф «Крокодил Дандi 2».
(16+).
11:20 Вiд пацанки до панянки.
16:10 Таємний агент.
17:30 Таємний агент. Постшоу.
19:00 Ревiзор.
22:00 Х/ф «Полтергейст».
(16+).
0:00 Т/с «Костянтин». (18+).
1:50 Х/ф «Копальнi царя
Соломона».

СТБ

6:25,18:00 Т/с «Коли ми
вдома».
7:55 «Все буде смачно!»
8:50 Х/ф «Суєта суєт».
10:40 Х/ф «Справжнє
кохання».
12:50 «Холостяк 6».
15:25,23:15 «Мiстичнi iсторiї
5» з Павлом Костiциним».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
19:55,22:40 «Х-Фактор 8».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з
Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:0
0,2:40 Сьогоднi.
9:30,3:20 Зоряний шлях.
11:40,4:00 Реальна мiстика.
13:45 Т/с «Даша», 1 i 2 с.
15:30 Т/с «Даша».
18:00 Т/с «Перстень з
рубiном». (12+).
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «На лiнiї життя», 9 i
10 с. (16+).
23:30 Х/ф «Гладiатор». (16+).
4:45 Агенти справедливостi.
(16+).

ТК «Київ»

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

увага! конкурс

П

роведення досліджень на тему
місцевої історії, збереження
об’єктів культурної спадщини,
організація роботи місцевих музеїв,
популяризація історичної минувшини, проведення мистецьких фестивалів – усе це не лише сприяє формуванню національної чи локальної
ідентичності, а може дати поштовх
розвитку місцевих громад. Саме громада, її минуле, її ідентичність, стають
сьогодні визначальними, особливо у
світлі процесів децентралізації.
Саме тому темою конкурсу стала
«Історія моєї громади: минуле для
спільного майбутнього».
Конкурс має на меті привернути
увагу до місцевої історії та допомогти
молодим людям краще зрозуміти методи історичного дослідження.
Завдання конкурсу – залучення молоді до історико-пошукової роботи,
спрямованої на дослідження локальних історичних пам’яток, подій, постатей.

ХТО МОЖЕ БРАТИ УЧАСТЬ?
Участь у програмі можуть взяти
учні шкіл, студенти коледжів та молодь у віці від 14 до 18 років під керівництвом тьюторів (учителів історії,
працівників освіти, музеїв, краєз-
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Вівторок • 16 січня
UA:Перший

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 Анонс дня.
9:35,11:45,1:00,5:00 Погода.
9:40,19:25 Д/с «1000 днiв для
планети».
10:50 Т/с «Новi свiти».
11:55 Д/с «Смаки культур».
13:10,14:30 РадiоДень.
13:55,22:15 Складна розмова.
15:15 Фольк-music.
16:45 Дiти Z.
17:50,1:10 Новини. Свiт.
18:20,21:30,1:25,2:20 Тема
дня.
18:35,1:40 Новини. Культура.
19:00 Перший на селi.
20:25 Нашi грошi.
21:50,2:35 Новини. Спорт.
22:50 Д/с «Спiльноти тварин».
23:20 Д/с «Музична одiсея
Арiрант. Оповiдь».
0:15 Роздягалка.
0:40 Д/с «Дика планета».
2:50 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
3:15 Арт проект.
RadioSymphony UA.
4:55 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi».
5:05 Розсекречена iсторiя.

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
0,5:35 «ТСН».
9:30,10:50 «Чотири весiлля».
12:20,13:40,14:55 «Мiняю
жiнку».
16:10 Т/с «Я знову тебе
кохаю». (12+).
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:15,21:15,22:15 Т/с «Школа».
(16+).
23:15 Трилер «Пришестя
диявола». (18+).
1:05 Бойовик «Вiйна богiв».
(16+).
4:40 М/ф.

Iнтер

5:40 М/ф.
6:15,22:30 «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».
10:15,12:25,20:40 Т/с «Нитки
долi». (16+).
12:50 Х/ф «Справа була в
Пеньковi».
14:50,15:45,16:45,3:05
«Речдок».
18:00,19:00,3:50 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
0:25 Х/ф «Любов на асфальтi».
(16+).
2:25,4:35 «Подробицi» - «Час».
5:15 «TopShop».

ICTV
.

4:10 Скарб нацiї
4:20 Еврика!
4:35 Факти.
4:55,2:55 Т/с «Вiддiл 44».
(16+).
5:40,20:15 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.
11:05 Антизомбi.
12:00,13:15 Х/ф «Няньки».
12:45,15:45 Факти. День.
14:15,16:15 Т/с
«Володимирська, 15». (16+).
16:40,21:25 «На трьох».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
23:40 Х/ф «Два стволи». (16+).
1:30 Т/с «Морська полiцiя.
Новий Орлеан». (16+).

Новий канал

3:50 Служба розшуку дiтей.
3:55 Зона ночi.
5:25 Абзац.
7:15,8:45 Kids` Time.
7:20 М/с «Дракони: Перегони
безстрашних».
8:50 Серця трьох.
10:40 Ревiзор.
13:30 Пристрастi за Ревiзором.
16:20 Таємний агент.
17:50 Таємний агент. Постшоу.
19:20 Суперiнтуїцiя.
21:00 Аферисти.
22:00 Х/ф «Мобiльник». (18+).
0:00 Т/с «Костянтин». (18+).
1:50 Х/ф «Аллан Куотермейн.
У пошуках золотого мiста».

СТБ

6:10,18:00 Т/с «Коли ми
вдома».
7:00 «Все буде смачно!»
8:00 «Холостяк 6».
15:25,23:20 «Мiстичнi iсторiї
5» з Павлом Костiциним».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
20:00,22:40 «Х-Фактор 8».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з
Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:0
0,4:00 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30 Свекруха або невiстка.
11:30,4:45 Реальна мiстика.
13:30,15:30,5:30 Агенти
справедливостi. (16+).
16:00 Т/с «На лiнiї життя», 9 i
10 с. (16+).
18:00 Т/с «Перстень з
рубiном». (12+).
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «На лiнiї життя», 11 i
12 с. (16+).
23:30 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
(16+).
1:20 Х/ф «Гладiатор». (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 «Найбiльш
завантажений у свiтi».
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».

Середа • 17 січня

UA:Перший

6:00,16:45 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 Анонс дня.
9:35,11:45,1:00,3:45,5:00
Погода.
9:40,19:25 Д/с «1000 днiв для
планети».
10:50 Т/с «Новi свiти».
11:55 Д/с «Смаки культур».
13:10 РадiоДень.
13:55 Нашi грошi.
14:30 52 вiкенди.
15:15 До справи.
15:50 Твiй дiм.
17:50,1:10 Новини. Свiт.
18:20,21:30,1:25,2:20 Тема
дня.
18:35,1:40 Новини. Культура.
19:00 Д/с «Плiч-о-плiч».
20:25,0:15 Роздягалка.
21:50,2:35 Новини. Спорт.
22:15 Свiтло.
23:20 Д/с «Музична одiсея
Арiрант. Оповiдь».
0:40 Д/с «Дика планета».
2:50 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
3:15 Д/с «Орегонський
путiвник».
3:50 Арт проект. RadioHor UA.
4:55 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi».
5:05 Розсекречена iсторiя.

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
0,5:35 «ТСН».
9:30,10:50 «Чотири весiлля».
12:20,13:40,14:55 «Мiняю
жiнку».
16:10 Т/с «Я знову тебе
кохаю». (12+).
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:15,21:15 Т/с «Школа».
(16+).
22:15,2:10 Трилер «Мовчання
ягнят». (18+).
0:25 Драма «Хiчкок». (16+).

Iнтер

5:45 М/ф.
6:15,22:30 «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».
10:20,12:25,20:40 Т/с «Нитки
долi». (16+).
13:00 Х/ф «Йдучи - йди».
14:50,15:45,16:45,3:20
«Речдок».
18:00,19:00,4:05 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
0:25 Х/ф «Чорта з два». (16+).
2:15,5:20 «Подробицi» - «Час».
2:55 «Скептик».
4:50 «TopShop».

ICTV

4:00 Скарб нацiї.
4:10 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 Т/с «Слiдчi». (16+).
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.

Історія моєї громади

Представництво Асоціації Німецьких Народних Університетів в Україні (DVV International
Ukraine) у партнерстві з Всеукраїнською асоціацією викладачів історії «Нова Доба»
навців, громадських активістів, які оголошує конкурс історичних
займаються дослідженням та популя- дослідницьких проектів для
ризацією історичного минулого своєї молоді.

громади).
Брати участь у конкурсі можна як
у складі невеликих груп (наприклад,
члени гуртка, клубу, ініціативної групи
тощо), так і всім класом. Комунікація
організаторів конкурсу з групами
здійснюється через тьюторів.
Учасники матимуть можливість:
• створити для своєї громади історичний бренд;
• працювати над командним історичним дослідженням;

• здобути навички фахового вивчення історичного минулого;
• розказати про свій проект широкій
аудиторії;
• реалізувати проект, спрямований
на промоцію історії, збереження історичної спадщини;
• долучитися до формування локальної культури пам’яті.
Переможці конкурсу візьмуть участь
у молодіжній академії EUSTORY, що

9:15 Х/ф «Няньки».
11:00,13:15 Х/ф «Два стволи».
(16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:25,16:15 Т/с
«Володимирська, 15». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
20:15 Секретний фронт.
21:25 «На трьох».
22:55 Х/ф «Миротворець».
(16+).
1:15 Т/с «Морська полiцiя.
Новий Орлеан». (16+).
2:35 Краще не повторюй.

Новий канал

3:45,2:35 Зона ночi.
5:20 Абзац.
7:10,9:05 Kids` Time.
7:15 М/с «Дракони: Перегони
безстрашних».
9:10 Серця трьох.
11:00 Ревiзор.
14:00 Пристрастi за Ревiзором.
16:20 Таємний агент.
17:50 Таємний агент. Постшоу.
19:20 Суперiнтуїцiя.
21:00 Аферисти.
22:00 Х/ф «Безнадiйний».
(18+).
0:40 Т/с «Костянтин». (18+).
2:30 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:15,18:00 Т/с «Коли ми
вдома».
7:35 «Все буде смачно!»
9:25 «Холостяк 6».
11:55 «Холостяк 7».
15:25,23:40 «Мiстичнi iсторiї
6» з Павлом Костiциним».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
20:00,22:40 «Х-Фактор 8».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з
Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:0
0,2:50 Сьогоднi.
9:30,3:35 Зоряний шлях.
10:30 Свекруха або невiстка.
11:30,4:00 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (16+).
16:00 Т/с «На лiнiї життя», 11 i
12 с. (16+).
18:00 Т/с «Перстень з
рубiном». (12+).
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «На лiнiї життя», 13 i
14 с. (16+).
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 «Найбiльш
завантажений у свiтi».
14:00,15:10,1:35 «Громадська
приймальня».
15:55,21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни: день за
днем».
17:10,20:20,1:05 «Ситуацiя».
17:20,0:20 «На часi».
19:00,22:30,2:30 «Київ Live».
20:30 «Якiсне життя».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
4:05 «Мультляндiя».

відбудеться в листопаді 2018 року в
Берліні.

ЯК ЗРОБИТИ ДОСЛІДНИЦЬКИЙ
ПРОЕКТ?
Дослідницький проект, який подається на конкурс, складається з 3 частин:
• історичне дослідження, Хроніка
дослідження та Пропозиції із застосування дослідження на користь
громаді;
• історичне дослідження проводиться
учнівською командою під керівництвом тьютора протягом 3 місяців з
моменту оголошення конкурсу (рекомендації щодо проведення дослідження можна скачати за посиланням);
• результати роботи можуть бути
представлені в будь-якій формі –
есей, туристичний маршрут, кіно,
зняте на мобільний тощо (детальний перелік можливих варіантів дивіться за посиланням).
Зверніть увагу на те, як заповнювати Хроніку дослідження (скачати за
посиланням), та як укладати короткі
пропозиції (приклад за посиланням)
щодо того, як використати це дослідження на користь громаді.
Для отримання додаткової інформації можна звернутися до координатора
проекту за адресою: eustory.ukraine@
gmail.com або написати нам у Facebook
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ОВЕН (21.03-20.04).
Головне — бути активним i
послiдовним протягом усього тижня. Поставте мету i досягайте
її. Небажано легковажно роздавати
обiцянки, з їх виконанням буде вельми проблематично. Налагоджуйте
новi зв`язки i контакти. Нині бажано зайвий раз не потрапляти на очi
начальству. Щоправда, починаючи із
середи можете смiливо висувати конструктивнi пропозицiї. В цей самий
день може надійти цiкава iнформацiя,
приймiть її до вiдома. Вашi справжні можливостi можуть проявитися
тiльки під кiнець тижня. У вихiднi на
рiдкiсть добре вдаватимуться справи,
пов`язанi з благоустроєм оселі.

11 настанов, яких успішні люди
дотримуються щодня
Бути успішним на роботі чи в особистому житті непросто. Але
є дещо, що допомагає рухатися в правильному напрямку. Ось,
наприклад, успішні люди щодня дотримуються певних настанов. Можливо, це саме те, чого не вистачало вам?!
Ідеї народжуються в дії — і це правда, особливо, коли йдеться
про успіх та щастя.
Успіх базується на діях, а не на роздумах, а думка — це поштовх
до дії. Досягнення починаються з ідеї, планів на майбутнє, переконань або просто ставлення до чогось.
Як почати діяти і не тупцювати на місці? Успішні люди знають
відповідь на це запитання, тому що послуговуються певними
настановами.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Наступний тиждень, ймовірно, виявиться насиченим
подiями, а результати залежатимуть
вiд вашого вмiння миттєво реагувати на раптовi змiни. У понедiлок
небажана поспiшнiсть у дiлових
питаннях, головними якостями мають стати акуратнiсть та iнтелект.
Вiвторок сприятливий для змiни
мiсця роботи. П`ятниця — не найкращий день для подорожей. Добре
було б проводити вiльний час із користю для здоров`я.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
На цьому тижнi відходять у минуле старi образи
та непорозумiння, а проблеми, що
накопичилися, поступово знайдуть
своє розв’язання. Ви зможете встановити новi партнерськi i любовнi
стосунки, вашi друзi запропонують
привабливi перспективнi плани, де
ви проявите професiйну майстернiсть. Крiм авторитету, зможете
розраховувати i на певну фiнансову
винагороду. Робота буде поглинати
значну частину часу, але принесе
прибуток.
РАК (22.06-22.07)
На цьому тижнi можуть загостритися питання кар`єри
i влади, але колектив вас пiдтримає i
обстановка на роботi поліпшиться.
Не бiйтеся приймати важливi рiшення не тiльки за себе, але й за iнших.
Ви вiдчуєте, що необхiднi начальству
i колегам, але є небезпека iлюзiй i зоряної хвороби. Так що не будьте ласi
на лестощi. Вашi досягнення вимагають пiдтвердження практикою, i ця
можливiсть довести i обстояти свої
позицiї у вас з`явиться.
ЛЕВ (23.07-23.08)
Тиждень обiцяє успiх
у реалiзацiї iдей i планiв.
Вiдкиньте дрiбнi деталi, сконцентруйтеся на найголовнiшому, нині
ви можете зробити вiдчутний крок
уперед. Будьте тактовнi, але водночас у коректнiй формi обстоюйте
свої iнтереси під час спiлкування з
начальством. Та й рiдним не дозволяйте сiдати на шию.
ДІВА (24.08-23.09)
На роботi можливi перевантаження i завищенi вимоги начальства. Iмовiрна ситуацiя,
коли доведеться подбати про своє
майбутнє. Можуть статися змiни
в професiйнiй сферi. Чи не час вам
вiдправити своє резюме куди-небудь ще? Найнапруженіший день
цього тижня — середа. Особливо
будуть заважати несподiванки i поспiх. Сприятливі дні — понедiлок i
п`ятниця.

ставлять зовсім не те запитання, відповідь на яке їх цікавить. Працівник
може запитати свого боса, чи потрібно
йому пройти якісь курси, але насправді його цікавить, чи є в цій компанії
можливість кар’єрного росту.
Ваш чоловік може запитати, чи
фліртувала з ним та жінка на вечірці.
Але насправді йому цікаво, чи вважаєте ви його ще привабливим. Він
сподівається, що ви скажете «так» і
поясните чому.
За багатьма запитаннями ховається
справжнє.
Якщо ви звертатимете увагу, то
зможете відповісти на це приховане
запитання, тому що цю відповідь людина не просто хоче почути, вона її
потребує.
8. Зі мною все буде гаразд, навіть
якщо все буде не ідеально
Так, у вас є лише один шанс справити
перше враження. Так, досконалість —
це єдиний прийнятний результат. На
жаль, жодний продукт чи послуга не
бувають досконалими, а жоден проект чи ініціатива не бувають ідеально
спланованими. Прагнення до досконалості може бути вашим найбільшим
ворогом.
Старанно працюйте, виконуйте свою
роботу, прикладайте максимум зусиль
і відпускайте. Ваші клієнти і колеги
скажуть, що потрібно вдосконалити, і
це означає, що ви зможете внести зміни, які справді важливі для людей.
Ви нічого не досягнете, поки не відпустите. Робіть все можливе, відпускайте і тоді, сподіваюся, ви наполегливо працюватимете, щоб подолати
всі недоліки.

1. Я не можу все виконати сьогодні,
але можу зробити один маленький
крок
У вас є плани, цілі, ідеї. Кого це цікавить? У вас нема нічого до тих пір,
поки ви конкретно щось не зробите.
Щодня ми дозволяємо ваганням та
невпевненості заважати реалізовувати ідеї. Виберіть один пункт із плану, одну ціль, одну ідею, і втілюйте.
Зробіть один маленький крок.
Звичайно, перший крок буде найважчим. Однак наступні завжди
легші.
2. Я буду робити те, що ніхто не хоче
робити
Найпростіший спосіб звернути на
себе увагу — це робити те, від чого відмовляються інші.
Тож виберіть одне завдання, яке інші
не хочуть виконувати. Воно може бути
простим, невеликим. Це не має значення. Що б це не було, зробіть його.
Вас одразу запримітять.
І дійте. Щодня думайте про те, що ви
можете зробити з того від чого відмовляються інші.
Через тиждень ви будете незвичайними, через місяць — особливими, а
через рік — неймовірними. І тоді ви не
будете такими, як всі інші. Ви зможете
розвинути рішучість і силу волі.
3. Я загляну страху в обличчя
Найбільший страх — це страх перед невідомим. Але ніщо ніколи не є
таким важким чи страшним, як ми
думаємо. Крім того, долати страх —
надзвичайно цікаво. В такі моменти
ви переживаєте гострі відчуття, хвилювання, яке не відчували давно, і думаєте: «Я не можу повірити в те, що я
це зробив!».
Щодня робіть одну річ, яка вас лякає — фізично чи емоційно. Повірте,
ви зрозумієте, як подолати всі проблеми, які виникають. Тому що ви справді
зможете.

4. Я буду вдячний тому, кого
недооцінюють
Деяка робота вимагає більше зусиль,
аніж уміння. Доставка посилок, пакування продуктів, перевірка клієнтів —
завдання прості, різниця полягає в докладених зусиллях.
Тож робіть більше, аніж рефлексивне промовляння «дякую» тому, хто виконує невдячну роботу. Усміхніться.
Встановіть зоровий контакт. Обмі
няйтеся добрим словом.
Люди, які вас оточують, працюють
важко без визнання. Пообіцяйте бути
людиною, яка впізнає хоча б когось одного із них щодня.
5. Я слухатиму в 10 разів більше, ніж
говоритиму
Я звик багато говорити. Я думав,
що я чуйний, розумний і дотепний.
Інколи, можливо, навіть був таким,
але здебільшого — ні.
Упевнені люди не відчувають необхідності говорити. Я розумію, що говорю не тому, що іншим цікаво почути
мене, а тому, що зацікавлений в тому,
що маю сказати. І я це ненавиджу.
Ніколи не говоріть лише для того,
щоб потішити себе. Коли ви це робите,
ніхто не зрадіє.
6. Мені байдуже, що думають інші
Здебільшого ми переймаємося тим, що
інші люди подумають, але не тоді, коли це
заважає нам жити так, як хочеться.
Якщо ви хочете почати власний бізнес,
що може зайняти всього лише кілька годин, зауважте, але ви переймаєтеся тим,
що інші можуть сказати, що ви божевільні, все одно зробіть це. Виберіть одну
річ, за яку ви ще не бралися, і просто зробіть це.
7. Я відповім на запитання, яке
не було поставлене
Іноді люди сумніваються. Інколи
вони невпевнені. Інколи соромляться.
Якою б не була причина, інколи люди

9. Я старатимусь щосили
Усі ми зазнавали невдач. У всіх нас є
те, що ми могли б зробити краще.
Але успішні люди не покладаються
на те, що вони ідеальні, вони думають,
що завжди можуть бути кращими.
Подумайте про те, що вдалося. А тепер згадайте, що пішло не за планом, і
візьміть на себе відповідальність.
Пообіцяйте собі, що сьогодні ви зробите все набагато краще.
10. Одна річ, яку я завжди
можу робити, — працювати
наполегливіше
Ви можете бути не дуже досвідченими, не достатньо фінансово забезпеченими, не мати зв’язків, не бути
талановитими, але завжди можете все
переосмислити, докласти максимум
зусиль і довести роботу до кінця. Але
цей шлях мало хто обирає.
Навіть коли здається, що все проти
вас, зусилля та наполегливість можуть
бути вашими конкурентними перевагами. Ба більше, вони можуть бути
тією єдиною перевагою, яка вам потрібна.
11. Я зупинюся і відчую смак життя
У вас є грандіозні плани й цілі. І ви
ніколи не буваєте задоволеними, тому
що задоволення породжує самовдоволення.
На жаль, це означає, що ви — нещасна людина, тому що більше думаєте про те, чого ще не досягнули, що
не зробили і що не мали б робити.
Але подумайте про те, що у вас є, як з
професійного боку, так і з особистого.
У цей момент ви маєте більше, ніж коли-небудь мріяли.
Звичайно, завжди прагніть більшого, але пам’ятайте, що все, що у вас є,
особливо ваші стосунки, є більш важливими, ніж все те, що вам хочеться
мати.
Те, що ви зараз маєте, — воно
реальне. І це чудово. Воно ваше.
Цінуйте це.
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ахівці «Майкрософт Україна»
радять розвивати комунікативні здібності, творчість та
інноваційність, критичне мислення –
саме це, на їхню думку, стане значною
конкурентною перевагою в оволодінні
професіями майбутнього.
Також одна з важливих порад для
молоді – намагатися опанувати якомога більше навичок, які не оцінюються
навчальною програмою, але є фундаментальними для кожної професії. Це
переважно комунікативні та управлінські вміння: наприклад, встановлення
відносин, робота в команді, слухання і
розуміння співрозмовника, проведення переговорів, навички переконання,
ораторське мистецтво, проведення
презентацій, ведення дискусій, розв’язання проблем тощо.
Які люди будуть на піку кар›єри через 5 років? Інформація зі звіту про
майбутнє професій на Всесвітньому
економічному форумі в Давосі.
У Давосі на порядку денному, крім
нової промислової революції, коливань на фондових ринках, падіння цін
на нафту і розв’язання міграційних
проблем, було порушено питання про
майбутнє професій. Названо список
тих умінь, які будуть потрібні через 5
років.
Список цікавий, тому що показує дві
значні тенденції розвитку людини, суспільства і культури. Але поки докладніше про кожен із десяти пунктів.
1. Комплексне багаторівневе
розв’язання проблем (Complex
problem solving)
Це означає, що людина здатна бачити суть проблем і розбиратися з причиною, а не з наслідком. Припустимо,
приходить дама до лікаря і каже: «Хочу
схуднути». А лікар почухав потилицю
і відповідає: «Припиніть їсти солодке». А насправді проблема зовсім не
в солодкому, а в ендокринній системі,
режимі дня, психологічні негаразди в
сім›ї тощо. Загалом, цілий комплекс.
Так ось, найбільш затребуваними
будуть ті фахівці, які володітимуть
системним, цілісним підходом щодо
розв’язання будь-яких проблем, знатимуть, на що ще звернути увагу, крім
самого очевидного.
2. Критичне мислення (Critical
thinking)
Це такий спосіб мислення, коли
людина ставить під сумнів будь-яку
інформацію, що надходить, і навіть
власні переконання. Це дуже корисний навик, тому що запитання «Може,
все працює зовсім не так, як ми припускаємо?» допомагає розвитку.

Які навички
знадобляться вже
за кілька років

Крос-культурна компетентність, обчислювальне мислення, знання нових медіа, крос-дисциплінарні знання та віртуальна колаборація – ось навички майбутнього, які будуть затребуваними на
ринку праці у 2020 році.
3. Креативність у широкому сенсі
(Creativity)
Творчий початок - це здатність
бачити те, чого ще немає. Коли
Мікеланджело запитали, як він створив
статую Давида, скульптор відповів: «Я
побачив янгола в шматку мармуру, і
мені захотілося звільнити його».
4. Уміння управляти людьми (People
management)
Управління людьми - це складна наука про те, як лідерам приймати головні рішення. Не просто про підлеглих,
а про людей. Як мотивувати працівників так, щоб вони із задоволенням
ішли на роботу, а не з роботи? Як не
помилитися в людині, приймаючи
його на роботу, і просувати тих, хто
цього заслуговує? Як «розрулювати»
конфлікти всередині команди? Знати
відповіді на всі ці запитання - і значить
володіти people management.
5. Взаємодія з людьми (Coordinating
with others)
Це, мабуть, зрозуміло. Аскетичність
може шкодити бізнесу. Якщо ви власник бізнесу, якому важко спілкуватися з
людьми, потрібно найняти того, хто вміє
налагодити контакт хоч із дідьком лисим.
6. Емоційний інтелект (Emotional
intelligence)
У 1995 році американський психолог Деніел Гоулман опублікував книжку «Емоційний інтелект», яка стала
бестселером (хоча насправді теорія ЕІ
з’явилася набагато раніше). Нині під
емоційним інтелектом мають на увазі здатність розуміти емоції, наміри і
мотивацію інших людей і свої власні, а
також уміння управляти своїми емоціями та емоціями інших.

10. Гнучкість розуму (Cognitive
flexibility)
Когнітивна гнучкість - це здатність розуму швидко перемикатися з однієї думки на іншу, а також обмірковувати кілька речей одночасно. До речі, перевірити
себе на когнітивну гнучкість ви можете
за допомогою знаменитого тесту Струпа.
Він дуже простий. Швидко скажіть назви
кольорів, якими написані ці слова:

7. Формування власної думки та
ухвалення рішень (Judgment and
decision-making)
На цьому теж не будемо зупинятися
- тут все зрозуміло. Чи хочеш, чи вмієш
- нікому не буде цікаво. Конче потрібно
буде формулювати свою думку і приймати рішення. Самостійність у всьому.

свій зір на рослинах, що є в приміщенні. Зелений колір – найбільше
розслабляє очі. Але якщо рослин в
кімнаті немає, просто вигляньте у вікно, взимку можна повісити екологічний плакат на стіні.
Підтримати очі можна, скоригувавши харчування. Багато корисних для
зору мікроелементів у петрушці та
селері. Більше їжте фруктів і овочів
червоного і оранжевого кольору, що
містять вітамін А (наприклад, моркву, абрикоси, персики, апельсини,
кукурудзу, солодкий перець, помідори, обліпиху, манго, гарбуз, диню).
Шпинат, броколі, курячі яйця, виноград, квасоля, горох, кабачки – дже-

рела лютеїну. Очам також дуже потрібний вітамін С. Його багато в ківі,
чорниці, глоді, шипшині. На вітамін Е
багаті соя, оливкова олія. Не обійтися
і без омега-3 жирних кислот, що містяться в рибі холодних морів – лососі,
сардинах, трісці, оселедці.
Слід виконувати ефективні вправи
для очей, це зможе кожен, без особливих навичок або підготовки.
Почніть із вправи «Сила рук».
Закрийте очі. Покладіть руки на очі.
Пальці повинні бути щільно стиснуті, щоб не пропускали сонячне світло. Залишайтеся в такому положенні
хвилину, постарайтеся розслабитися.
Відсутність світла і тепло рук допоможуть очам відновити силу.
Наступна вправа для зняття напруги с очей «Годинники». Уявіть величезний годинник розміром від підлоги до стелі. Виберіть ритм стрілки
годинника, повільно стежте за нею
поглядом. Цю вправу можна виконувати як з відкритими очима, так і
з заплющеними. За стрілкою годинника можна стежити і за допомогою
вказівного пальця. Вправа поліпшує
концентрацію і сприйняття, стимулює очні м›язи.

Втома очей – одне з проявів
загальної втоми тіла. За тривалі години роботи перед комп›ютером наші очі втомлюються. Що допоможе швидко
відновитися?

очервоніння, сухість, печіння,
зрештою, просто втома очей.
Тривалі години роботи за комп›ютером позначаються на нашому зорі не
кращим чином.
Щоб знизити навантаження на очі,
насамперед потрібно дотримуватися
зорового режиму і відпочивати від
роботи кожні 45 хвилин. У перервах
можна робити коротку гімнастику:
моргати часто, водити очима в різні
боки з максимальним відведенням,
робити кругові рухи ока, подивитися
вдалину і на кінчик носа.
Якщо очі втомилися, але попереду
ще багато роботи, робіть перерви, даючи їм відпочинок. Корисно деякий
час, відірвавшись від монітора, дивитися на зелений колір. Сфокусуйте

9. Уміння вести переговори
(Negotiation)
Уміння ясно висловлюватися, бути
переконливим - трендовий навик.
Найприємніше, що з практикою ним
опанувати може кожен.

Що бачимо в цьому списку?
5 із 10 навичок стосуються вміння
спілкуватися з людьми, домовлятися і
керувати ними, розуміти і служити їм
(це управління персоналом, взаємодія
з людьми, переговори, клієнтоорієнтованість, емоційний інтелект).
Ще 4 сфери з 10 пов’язані зі здібностями мозку: умінням швидко міркувати, бачити суть, розв’язувати проблеми, генерувати нові проекти та ідеї
(комплексне вирішення питань, креативність, когнітивна гнучкість, критичне мислення).
Підготував Богдан Ляховець

Як допомогти
своїм очам?

П

8. Клієнтоорієнтованість (Service
orientation)
З огляду на прогнози, сфера послуг
у світі тільки зростатиме, а хороший
сервіс завжди на вагу золота. Приємно,
що українські компанії це розуміють і
працюють над культурою сервісу, незалежно на кого орієнтований їхній
продукт - на бізнес або кінцевого споживача. Але ще є куди рости.

Астрологічний прогноз

на 15-21 сiчня 2018 року

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
На цьому тижнi не варто
очiкувати якихось серйозних змiн. Амбiцiї сприятимуть полiпшенню фiнансового становища i
закрiпленню успiхiв у професiйнiй
дiяльностi. Можливi труднощi, для
подолання яких доведеться докласти
певних зусиль. Саме час реалiзовувати свої задуми, але не базiкати про
них. Взагалi менше розповiдайте про
себе, свої плани й намiри.
СКОРПІОН (24.10-22.11)
Найбiльш сприятлива реалiзацiя планiв може очiкувати в професiйній та службовій
сферах. Вас всі будуть любити, поважати й слухати. Вашi знання будуть затребуванi, гумор доречний.
Можливе пiдвищення по службi.
Позбувайтеся нав`язливих iдей i
страхiв. Не берiть на себе великий
обсяг роботи, розраховуйте свої
сили. Зараз гармонiйний перiод,
скористайтеся цим, щоб бiльше вiдпочивати i займатися особистим
життям.
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Постарайтеся вирiшувати
посильнi для вас завдання,
не перенапружуйтеся. Ймовiрно,
що вимоги до вашої роботи можуть бути завищенi, i ви зiткнетеся
з несправедливiстю стосовно себе з
боку начальства. Однак незабаром
все владнається. У п`ятницю небажано приймати рiшення про змiну
роботи. Тиждень сприятливий для
встановлення дружнiх контактiв i
зав`язування корисних знайомств.
КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
На цьому тижнi, схоже,
центр всесвiту буде розташовуватися десь в безпосереднiй
близькостi вiд вас. Ви притягуєте
до себе увагу i навiть захопленi погляди. Ви готовi вiдкрити щось нове
i вигiдне в дiловому партнерствi,
отримати допомогу i звiльнення
вiд минулих боргiв як фiнансових,
так i кармiчних. Женiть геть невпевненiсть i сумнiв, настав ваш час,
коли ви можете багато що встигнути реалiзувати i втiлити в життя.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Цей тиждень, особливо
перша половина, може принести нескiнченнi турботи як на
роботi, так i вдома. За цей час ви не
раз будете готовi вибухнути, i лише
притаманна вам стриманiсть не
дозволить цього зробити. I терпiння дасть плоди. Вже з четверга вашi
новi проекти отримають додатковий поштовх, i ви ще на крок наблизитеся до своєї мети. Щоб не вiдбувалося, усе буде на краще. Поїздки
та вiдрядження полiпшать ваш добробут. У вихiднi добре побути на
самотi або в оточеннi друзiв.
РИБИ (20.02-20.03)
Остерiгайтеся поспiшних
рiшень. На цьому тижнi ризикуєте стати жертвою недобросовiсного партнера з бiзнесу, або
вас обрахує продавець у магазинi.
Будьте уважнi. У вiвторок краще
утриматися вiд великих починань,
хоча день загалом буде позитивним.
На четвер бажано не планувати
зустрiчей. У п`ятницю вам знадобляться такi якостi, як рiшучiсть i
активнiсть. У вихiднi потребуватимете нових вражень, бажано кудись
з`їздити.
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П`ятниця • 19 січня

Четвер • 18 січня
UA:Перший
/

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 Анонс дня.
9:35,11:45,16:55,1:00 Погода.
9:40,19:25 Д/с «1000 днiв для
планети».
10:50 Т/с «Новi свiти».
11:55 Д/с «Смаки культур».
13:10,14:30 РадiоДень.
13:55,0:10 Роздягалка.
15:10,2:55 Бiатлон. Кубок свiту.
VI етап. Спринт 7,5 км. Жiнки.
17:05 Лайфхак українською.
17:50,1:10 Новини. Свiт.
18:20,21:30,1:25,2:20 Тема дня.
18:35,1:40 Новини. Культура.
19:00 Д/ф «Єдине коло».
20:25 «Схеми» з Н. Седлецькою.
21:50,2:35 Новини. Спорт.
22:15 Д/с «Спiльноти тварин».
23:20 Д/с «Музична одiсея
Арiрант. Оповiдь».
0:40 Д/с «Дика планета».
4:10 Д/с «Орегонський
путiвник».
4:40 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
5:05 Розсекречена iсторiя.

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,
5:35 «ТСН».
9:30,10:50 «Чотири весiлля».
12:20,13:40,14:55 «Мiняю
жiнку».
16:10 Т/с «Я знову тебе кохаю».
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:15,21:15 Т/с «Школа». (16+).
22:15 Комедiя «Дюплекс».
0:00 Мелодрама «Наїзницi та
янголи».
1:45 Трилер «Пришестя
диявола». (18+).

Iнтер

6:00 М/ф.
6:15,22:30 «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».
10:20,12:25,20:40 Т/с «Нитки
долi». (16+).
13:00 Х/ф «Двоє пiд однiєю
парасолькою».
14:50,15:45,16:45,3:15 «Речдок».
18:00,19:00,4:00 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
0:25 Х/ф «Випадковий запис».
2:10,5:15 «Подробицi» - «Час».
2:50 «Скептик».
4:45 «TopShop».

ICTV
.

4:10 Скарб нацiї
4:20 Еврика!
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
11:05 Антизомбi.
12:00,13:15 Х/ф «Миротворець».
(16+).
12:45,15:45 Факти. День.
15:00,16:15 Т/с
«Володимирська, 15». (16+).
17:25,21:25 «На трьох».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:15 Iнсайдер.
23:35 Х/ф «Малавiта». (16+).
1:30 Т/с «Морська полiцiя.
Новий Орлеан». (16+).
2:50 Краще не повторюй.

Новий
канал
.

3:00 Зона ночi
4:05 Абзац.
6:00,6:50 М/с «Дракони:
Перегони безстрашних».
6:45,8:40 Kids` Time.
8:45 Серця трьох.
10:40 Ревiзор.
13:30 Пристрастi за Ревiзором.
16:10 Таємний агент.
17:30 Таємний агент. Пост-шоу.
19:20 Суперiнтуїцiя.

21:00 Аферисти.
22:00 Х/ф «Запит в друзi».
23:50 Т/с «Костянтин». (18+).
1:40 Х/ф «Полтергейст». (16+).

СТБ

6:15,18:00 Т/с «Коли ми вдома».
7:10 «Все буде смачно!»
9:05 «Холостяк 7».
15:25,23:15 «Мiстичнi iсторiї 6» з
Павлом Костiциним».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
20:00,22:40 «Х-Фактор 8».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок
з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,
2:50 Сьогоднi.
9:30,3:35 Зоряний шлях.
10:30 Свекруха або невiстка.
11:30,4:00 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (16+).
16:00 Т/с «На лiнiї життя», 13 i
14 с. (16+).
18:00 Т/с «Перстень з рубiном».
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «На лiнiї життя», 15 i
16 с. (16+).
23:30 Т/с «CSI. Мiсце злочину».

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,21:00,23:00,
1:15,3:45 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
13:10,18:10 «Найбiльш
завантажений у свiтi».
14:00,15:10,1:35 «Громадська
приймальня».
15:55,21:25 «Щоденники Другої
свiтової вiйни:
день за днем».
17:10,20:20,1:05 «Ситуацiя».
17:20,0:20 «На часi».
19:00,22:30,
2:30 «Київ Live».
20:30 «Прогулянки мiстом».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
4:05 «Мультляндiя».
6:30 «Дотик з Чарльзом
Стенлi».

UA:Перший

6:00,17:15 М/с «Чорний Джек».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,1
5:00,18:05,21:00,1:55 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго
ранку, Країно!
9:30 Анонс дня.
9:35,11:45,16:55,1:00 Погода.
9:40,19:25 Д/с «1000 днiв для
планети».
10:50 Т/с «Новi свiти».
11:55 Д/с «Смаки культур».
13:10,14:30 РадiоДень.
13:55 «Схеми» з Н.
Седлецькою.
15:10,2:55 Бiатлон. Кубок свiту.
VI етап. Спринт 10 км. Чоловiки.
17:05 Лайфхак українською.
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.
20:25 Перша шпальта.
21:50,2:35 Новини. Спорт.
22:15 Х/ф «Солдат Джанет».
23:45 Д/с «Музична одiсея
Арiрант. Оповiдь».
0:10 Роздягалка.
0:40 Д/с «Дика планета».
4:15 Д/с «Орегонський
путiвник».
4:40 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
5:05 Розсекречена iсторiя.

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 «ТСН».
9:30,10:50 «Чотири весiлля».
12:20,13:40,14:55 «Мiняю
жiнку».
16:10 Т/с «Я знову тебе кохаю».
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:15 «Лiга смiху».
0:25 Комедiя «Друзi друзiв».
2:00 Мелодрама «Наїзницi та
янголи».
5:15 М/ф.

Iнтер

5:55 М/ф.
6:10,22:00 «Слiдство вели...» з

19:20 Суперiнтуїцiя.
21:00 Аферисти.
22:00 Х/ф «Легiон». (18+).
0:00 Т/с «Костянтин». (18+).

Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з
Iнтером».
10:20,12:25 Т/с «Нитки долi».
12:50 Х/ф «Здрастуй i прощай».
14:50,15:45,16:45 «Речдок».
18:00 «Стосується кожного».
20:00,3:15 «Подробицi тижня».
23:50 Х/ф «Вчитель року».
2:00 Х/ф «Випадковий запис».
4:55 «TopShop».
5:25 Х/ф «Бережи мене, мiй
талiсман».

СТБ

6:05,18:00,23:40 Т/с «Коли ми
вдома».
8:00 Х/ф «Не можу сказати
«прощавай».
9:50 Х/ф «П`ята група кровi».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
20:00,22:40 «Х-Фактор 8».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з
Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
,3:15 Сьогоднi.
9:30,5:45 Зоряний шлях.
10:30 Свекруха або невiстка.
11:30,4:00 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Агенти
справедливостi. (16+).
16:00 Т/с «На лiнiї життя», 15 i
16 с. (16+).
18:00 Т/с «Перстень з рубiном».
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Листи з минулого», 1
i 2 с. (12+).
23:30 Т/с «Листи з минулого».
1:30 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
(16+).

ICTV
.

4:00 Скарб нацiї
4:10 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30,1:40 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
10:10 Iнсайдер.
11:05,20:15 Антизомбi.
12:00,13:15 Х/ф «Малавiта».
(16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:45,16:15 Т/с
«Володимирська, 15». (16+).
17:05 «На трьох».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
21:25 Дизель-шоу.
23:50 Х/ф «Саботаж». (16+).
2:00 Т/с «Морська полiцiя.
Новий Орлеан». (16+).
3:25 Краще не повторюй.

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 «Найбiльш завантажений
у свiтi».
14:00,15:10,1:35 «Громадська
приймальня».
15:55,21:25 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за днем».
17:10,20:20,1:05 «Ситуацiя».
17:20,0:20 «На часi».
18:10,4:05
«Найєкстремальнiшi».
19:00,22:30,2:30 «Київ Live».
20:30 «Мiсто добра».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
4:55 «Мультляндiя».

Новий канал

3:40,2:40 Служба розшуку
дiтей.
3:45,2:45 Зона ночi.
5:15 Абзац.
7:05,8:15 Kids` Time.
7:10 М/с «Дракони: Перегони
безстрашних».
8:20 Серця трьох.
10:30 Ревiзор.
13:30 Пристрастi за Ревiзором.
16:10 Таємний агент.
17:15 Таємний агент. Пост-шоу.

Субота • 20 січня
UA:Перший .
/

6:00 М с «Чорний Джек»
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго
ранку, Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,1:10
Новини.
9:30 Анонс дня.
9:35 М/с «Гон».
10:20 Хто в домi хазяїн?
10:50 Дiти Z.
11:20,15:25 Д/с «Щоденники
комах».
12:00 Х/ф «Пророк Моiсей», 2 с.
13:40,17:05,1:00 Погода.
14:10,1:35 Бiатлон. Кубок свiту.
VI етап. Переслiдування 10 км.
Жiнки.
15:05,0:40 Д/с «Дика планета».
15:55,2:30 Бiатлон. Кубок свiту.
VI етап. Переслiдування 12,5 км.
Чоловiки.
17:15 Лайфхак українською.
17:25 Д/ф «Таємницi акул».
18:25 Х/ф «Незаймана
королева», 1 с.
20:25 Д/с «Незвичайнi
культури».
21:35,5:05 Розсекречена iсторiя.
22:35 Вiйна i мир.
23:20 Д/с «Музична одiсея
Арiрант. Оповiдь».

0:10 Роздягалка.
3:20 Надвечiр`я. Долi.
4:10 Д/с «Орегонський
путiвник».
4:35 Д/с «Мистецький пульс
Америки».

Канал «1+1»

6:00,19:30 «ТСН».
6:45 «Грошi».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:50,23:15 «Свiтське життя».
10:45 Х/ф «Планета мавп:
Революцiя». (16+).
13:00,2:00 Мелодрама «Тато
напрокат». (16+).
14:55 Комедiя «Друзi друзiв».
16:30,21:15 «Вечiрнiй квартал».
18:30 «Розсмiши комiка».
20:15 «Українськi сенсацiї».
0:15 «Вечiрнiй Київ».
5:20 М/ф.

Iнтер

6:40 М/ф.
7:10 «Чекай на мене».
8:45 «Подорожi в часi».
9:15,4:00 «Шалiмов. Сто рокiв як
один день».
10:00 Х/ф «Дорога моя
людина».

УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА!

12:10 Х/ф «На вас чекає
громадянка Нiканорова».
14:00 Х/ф «Найпривабливiша i
найсимпатичнiша».
15:40 «Концерт Олi Полякової».
17:45,20:30 Т/с «Червона
королева».
20:00 «Подробицi».
22:45 Т/с «Особистi обставини»,
1-4 с.
2:15 Х/ф «Вчитель року».
4:45 «Подробицi» - «Час».
5:15 «TopShop».

ICTV

5:40 Скарб нацiї.
5:50 Еврика!
6:00 Факти.
6:20 Бiльше нiж правда.
7:50 Я зняв!
9:45 Дизель-шоу.
10:50 Особливостi нацiональної
роботи.
12:45 Факти. День.
13:00 «На трьох».
16:25 Х/ф «Поганi хлопцi». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20:05 Х/ф «Поганi хлопцi 2».
23:00 Х/ф «Хенкок». (16+).

0:35 Х/ф «Саботаж». (16+).
2:25 Провокатор.

Новий канал

3:00,2:50 Зона ночi.
5:45,6:45 Kids` Time.
5:50 М/с «Лунтiк i його друзi».
6:50 Ревiзор.
10:00 Суперiнтуїцiя.
17:00 Х/ф «Затура».
19:00 Х/ф «Джуманджi».
21:00 Х/ф «Казки на нiч». (16+).
23:00 Х/ф «Нiчого собi
поїздочка».
0:50 Х/ф «Мобiльник». (18+).

СТБ

5:50 «ВусоЛапоХвiст».
8:00 «Караоке на Майданi».
9:00 «Все буде смачно!»
10:25 «Х-Фактор 8».
19:00 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика».

20:55 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю».
22:50 Х/ф «Щастя за рецептом».
0:55 Т/с «Коли ми вдома».

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00,1:15 Сьогоднi.
7:10,5:10 Зоряний шлях.
10:15 Т/с «Листи з минулого».
14:00 Т/с «Горобини китицi
червонi», 1 i 2 с.
15:20 Т/с «Горобини китицi
червонi».
17:45 Т/с «Чоловiк на годину»,
1 i 2 с.
19:40 Т/с «Чоловiк на годину».
22:00 Т/с «Любов як нещасний
випадок». (16+).
2:10 Т/с «20 рокiв без любовi».

ТК «Київ»

8:00 «Ранок по-київськи».
10:30 «Київ музика».

11:00,23:35 «Телемаркет».
14:00,5:50 «Мультляндiя».
14:10 «Останнiй шанс
побачити».
15:15 «Концерт «Приречений
на любов».
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».
18:05,5:00 «Вирiшальнi
битви Другої свiтової
вiйни».
19:00,3:35 «Київ Live».
20:30 «Життєвi iсторiї».
21:25 Х/ф «Примари Гойї».
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
0:35 Х/ф «Бруднi принади».
2:10 Х/ф «Лють».

Недiля • 21 січня
UA:Перший

6:00 М/с «Чорний Джек».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго
ранку, Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,1:10
Новини.
9:30 Анонс дня.
9:35 Х/ф «Пророк Моiсей», 2 с.
11:35 Д/ф «Єдине коло».
12:10 Перший на селi.
12:40,20:25 Д/с «Незвичайнi
культури».
13:25,1:35 Бiатлон. Кубок свiту.
VI етап. Мас-старт 12,5 км.
Жiнки.
14:20,23:10,1:00 Погода.
14:30 Фольк-music.
15:40,2:30 Бiатлон. Кубок
свiту. VI етап. Мас-старт 15 км.
Чоловiки.
16:55 Д/с «Дива Китаю».
17:25 Д/ф «Таємницi акул».
18:25 Х/ф «Незаймана
королева», 2 с.
21:35 #@)?$0 з Майклом
Щуром.
22:15 Д/с «Зустрiч Лувру та
Забороненого мiста».
23:00 Д/с «Жива природа».
23:20 Д/с «Музична одiсея
Арiрант. Оповiдь».
0:15 Роздягалка.
0:40 Д/с «Дика планета».
3:15 Свiтло.
4:10 Д/с «Орегонський
путiвник».
4:35 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
5:05 Розсекречена iсторiя.

Канал «1+1»

6:15,5:00 «ТСН».
7:10,1:55 «Українськi сенсацiї».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:40 М/ф «Маша i ведмiдь».
9:50 «Розсмiши комiка».
10:50,11:50,12:45,1
3:40,14:35 «Свiт навиворiт 5:
Iндонезiя».

15:15 «Лiга смiху».
19:30 «ТСН-Тиждень».
21:00 Мелодрама «Не можу
забути тебе».
0:55 «Свiтське життя».

Iнтер

5:45 М/ф.
6:35 Х/ф «Пiдкидьок».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Рай i пекло».
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження».
12:00 Х/ф «Фантомас
розбушувався».
14:00 Т/с «Хай говорять», 1-4 с.
17:45,20:30 Т/с «Червона королева».
20:00 «Подробицi».
22:45 Т/с «Особистi
обставини», 5-8 с.
2:35 «Подробицi» - «Час».

ICTV

4:50 Скарб нацiї.
5:00 Еврика!
5:10 Факти.
5:40 Бiльше нiж правда.
7:05 Т/с «Код Костянтина».
8:55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
11:35,13:00 Х/ф «Поганi хлопцi».
12:45 Факти. День.
14:10 Х/ф «Поганi хлопцi 2».
17:00 Х/ф «Хенкок». (16+).
18:45 Факти тижня. 100 хвилин
з О. Соколовою.
20:35 Х/ф «Кiнг Конг». (16+).
0:35 Х/ф «Подарунок». (16+).
2:20 Провокатор.

Новий канал

18:00 Х/ф «Мушкетери». (16+).
20:00 Х/ф «Геркулес». (16+).
22:00 Х/ф «Константiн». (18+).

СТБ

6:00,10:50 Т/с «Коли ми вдома».
9:00 «Все буде смачно!»
9:55 «Караоке на Майданi».
12:30 «Х-Фактор 8».
15:05 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика».
17:05 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю».
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

Канал «Україна»

6:30 Сьогоднi.
7:10 Зоряний шлях.
10:10 Т/с «Горобини китицi
червонi».
13:20 Т/с «Чоловiк на годину».
17:00 Т/с «Чужа доля», 1 i 2 с.
19:00,5:30 Подiї тижня з
Олегом Панютою.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Чужа доля». (12+).
22:45 Х/ф «Терапiя любов`ю».
0:45 Реальна мiстика.
2:30 Т/с «20 рокiв без любовi».

ТК «Київ»

8:00 «Ранок по-київськи».
10:30 «Шеф-кухар країни».
11:00,23:40 «Телемаркет».
14:00 «Паспортний стiл».
14:10,4:20 «Мультляндiя».
15:00 «Прогулянки мiстом».
15:30 «Вiкно в Європу».
15:55,1:30 Х/ф «Там, де тече рiка».
18:10 «Концерт «Шлягер року».
21:00,0:40,3:30 «СТН-тижневик».
21:30,1:10,4:00 «СТН-спорттижневик».
21:50 Х/ф «Пекло».
23:35 «Українська Нацiональна
Лотерея».

3:00,2:10 Зона ночi.
6:00 Стендап-шоу.
6:45,10:05 Kids` Time.
6:50 М/с «Лунтiк i його друзi».
8:40 М/ф «Упс. Ной поплив».
10:10 Х/ф «Хранителi скарбiв».
12:10 Х/ф «Затура».
14:00 Х/ф «Джуманджi».
16:10 Х/ф «Казки на нiч». Ремонт

Втрачене посвідчення багатодітної родини серія
ДБ № 017768 на ім’я Божко Назара Олександровича,
вважати не дійсним.

холодильників

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

ПОВІДОМЛЕННЯ
КП» Ірпіньводоканал» повідомляє, що з 17 грудня 2017 року
вступили в дію тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, встановлені постановою НКРЕ КП №
1343 від 02.11.2017р. «Про внесення змін до постанови НКРЕ КП,
від 16 червня 2016 року № 1141».
Зменшення тарифів відбулось за ініціативи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, на виконання вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», відповідно
до якого з діючих структур тарифів вилучено витрати, пов’язані з
повіркою індивідуальних засобів обліку. Тарифи будуть наступні:
Тариф на
послуги

Діючий
тариф
з 12.05.2017 р.
(грн. за м3)
з ПДВ

Новий тариф
з 17.12.2017 р.
(грн. за м3)
з ПДВ

послуга з централізованого
водопостачання

6,852

6,84

послуга на
централізоване водовідведення

11,028

11,004

РАЗОМ:

17,88

17,844

Поспішати… повільно

У попередніх номерах газети ми повідомляли, що Кабінет Міністрів України схвалив зміни до законодавства, спрямовані на боротьбу з порушеннями ПДР, ініційовані МВС.
до Кодексу України про
Для запровадження певних інновацій достатньо було відповід- Зокрема, зміни торкнулися: адміністративні правоних постанов Кабінету Міністрів • обмеження швидкості руху в
порушення Верховною
України.
Радою України. Отже,
населених пунктах до 50 км/г;
Так, обмеження швидкості • впровадження відеофіксації
нова система штрафів
руху в населених пунктах до
ще не почала діяти.
порушень дорожнього руху;
50 км/г почало діяти з 1 січня
МВС пропонує вста2018 року (Постанова КМУ від • порядку видачі посвідчення
новити штраф 3400
водія;
10.11.2017 № 883 «Про внесенгривень (нині це - 510
гривень) за перевищення змін до Правил дорожнього • розміру штрафів за деякі
руху»).
ня максимально дозвопорушення, посилення відпоТакож працює новий Порядок
відальності за керування тран- леної швидкості руху
видачі
посвідчення
водія.
більше ніж на 50 км/год.
спортом у нетверезому стані.
Відтепер перше посвідчення воЗа залишення місця
ДТП пропонують встадія у сервісних центрах МВС видаватимуть на 2 роки з правом
новити штраф 3400
обміну на постійне в разі, якщо протягом двох ро- гривень та передбачити можливість позків із дня його видачі особою не було вчинено три і бавлення права керування транспортним
більше адміністративних правопорушення у сфері засобом на строк до шести місяців.
забезпечення безпеки дорожнього руху. Якщо таУ 20 разів планують збільшити розмір
ких порушень було не більше двох, або взагалі не штрафу за управління транспортом без прабуло — громадянин обмінює тимчасове посвідчен- ва керування – він становитиме 10 200 гриня на постійне.(Постанова КМУ від 10.11.2017 № вень, а за повторне порушення – 40 800 гри885 «Про внесення змін до Положення про порядок вень. Особи, позбавлені права керування,
видачі посвідчень водія та допуску громадян до ке- порушивши закон, сплачуватимуть штраф
у розмірі 20 400 гривень, а за повторне вчирування транспортними засобами»).
Звертаємо вашу увагу на те, що зміна розміру нення цього порушення протягом року –
штрафів неможлива без внесення відповідних змін 40 800 гривень.

Групи
споживачів

Всі групи
споживачів:
населення
приватного
сектору,
бюджетні
установи та інші
підприємства
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Терикон
П

осеред ночі піднімаємося на
штучну висоту. Ще біля підніжжя гори нас гальмує багнюка.
Навколо суцільна темрява, хоч очі виколи. У повній репортерській «снарязі»
(бронежилет, каска, сумка з акумулятором, штатив і, як же без неї, – камера)
йдемо втоптаною в багнюці стежкою,
чіпляючись голими руками за болото.
Ледь вдається не покотитися зі всією
тією технікою вниз. Так і штурмуємо до
півгодини той терикон разом із бійцями,
які заступають на нічну варту.
Із настанням темряви тут прокидається війна. Ось її збираємося зафільмувати. Але вечір видається напрочуд
тихим, жодного підозрілого звуку. Тим
часом спілкуємося з хлопцями, які
вартують на териконі.
Вояки розповідають про регулярні обстріли «спостережника». «Періодично
сюди «прилітає» майже все: кулі, міни,
гранати й снаряди. Останнім часом стріляють снайпери», – кажуть нам.
Далі розмова зайшла ледь не про все:
від тварин на позиціях і маскувальних
сіток до політики та інформаційної війни. Один із солдатів дістає смартфон і
демонструє смс-повідомлення, яке прислали з боку російських гібридних сил.
«Від твоєї зброї можуть загинути мирні
громадяни», – йдеться в посланні.
Поки тиша й, на перший погляд, безпечно, військові показують позиції
ворога через прилад нічного спостереження. Між двома териконами, в низовині, розляглося селище. Так звана
«сіра зона». Туди спускаються бойовики
і звідти обстрілюють українські позиції.
Нам теж дають можливість спостерігати за місцевістю в тепловізор. Через
нього бачимо верхівку терикону, який
утримують бойовики російських гібридних сил, вона повністю червона
(тобто значно тепліша, ніж довкілля).
Як вдалося з’ясувати згодом – це через те, що всередині ще відбуваються
термічні процеси. Нижче, посеред хат
«сірої зони», видніються дрібні точки
– то рухаються тварини (коти, собаки). Вікна та димарі деяких будинків
теж червоні, від опалення. Там, хоч і
під вогнем, ще живуть люди.
За умов відсутності боїв і посеред повної темряви вирішуємо, що робити нам
нічого й треба спати, щоб прокинутися
на світанку. Нас проводять у порожню
землянку розміром 1,5 на 1,5 метра, з
маленькою пічкою. Хоч вона розрахована на одну людину, ми примудрилися
ночувати там утрьох – два кореспонденти та військовий В’ячеслав. Спали впри-

Весь донбаський степ усіяний териконами, які творять на горизонті
свою геометрію кадру. Роками гірники Донбасу насипали відвали
породи, створюючи новий донбаський рельєф. Нині одну з таких
висот біля міста Золоте, що на Луганщині, взяли під контроль українські гірські штурмовики, і звідси вони спостерігають за навколишньою ситуацією.
тул, по-армійськи. Посеред ночі навіть
кілька разів розпалювали пічку, адже на
вулиці грудень, і чим глибша ніч, тим холодніше надворі.
Нарешті ранок. Холодно, вогкий
вітер пронизує до кісток. Хочеться
кави та чаю, яких тут немає. Схід сонця відкриває пейзаж околиць колишнього Стаханова, нині Кадіївки, й
Золотого.
На ранок, у захищеній мішками з породою позиції, Олександр раз за разом
великим пальцем затискає патрони у
магазин – наповнює його набоями.
– Додому хочеш?
Сашко усміхається:
– Вдома сумно. А тут пацани.
Нормально.
Хлопцеві 20 років. Часто вживає в
розмові слово «нормально».
Він усю ніч спостерігав за противником. Каже, що нещодавно бачив, як
«два ворожі терикони бойовиків воювали між собою».
«З одного терикона по іншому стріляли з ДШК. Потім той відповідав
вогнем із кулемета Калашникова. Що
вони там між собою не поділили, невідомо», – каже Сашко.

Це терикони, контрольовані бойовиками російських гібридних сил. До
них лише трохи більше ніж кілометр.
Запитуємо:
– Як гадаєш, що змінилося в країні з
2014 року?
Він усміхається.
– Тут я не скажу, бо лише в 2014-му
школу закінчив.
Він узагалі часто сміється і жартує.
Доволі охайні, чисті (як для війни на
териконі) позиції. На ранок тут видно
все: бліндажі й окопи, «спостережники», навіть позиції противника. Ранок,
як і попередня ніч, – тихий. Чутно
лише пориви вітру і як торохкотять
рації на екіпіровці солдатів.
«4–5–0», – чути, а значить, навколо
все спокійно.
До нашої розмови приєднується ще
один Олександр. Говорить спокійно,
впевнено, логічно. Війну він почав у
2014-му з першою хвилею мобілізації.
Через три місяці чомусь звільнили. У
2015-му знову призвали вже із шостою
хвилею мобілізації. Прослужив 15 місяців і залишився на піврічний контракт. Після того повернувся на півроку
додому, не витримав і тепер знову тут.

– Буду зв’язувати життя з військовою справою.
Однією з основних проблем він вважає
непрофесійний відбір майбутніх бійців у військкоматах. Перевиховати таких тут, уже на передовій, неможливо.
У розмові хлопці згадали про «підступність ворога» біля підніжжя терикону, де розляглося невеличке село,
нині «сіра зона».
«У них є така перевага: вони заходять у село й стріляють звідти. То ми
туди стріляти не можемо, в жодному
разі, тому що це село, там люди. А
вони (бойовики – ред.) цим користуються. Можуть зайти в село, постріляти в нас і піти. Нам залишається
лише присісти й усе», – каже 20-річний
Олександр.
За доброю ранковою розмовою нас
уже п’ятеро: сміх, солдатські жарти й
тиша на горизонті. В одну секунду цю
ідилію перериває гучний хльост, як
батогом повз вухо, і дзвінкий вибух.
У мішки на позиції влучила розривна
куля ворожого снайпера.
У повітрі засмерділо спаленою вибуховою речовиною. Після пострілу
В’ячеслав, який нас супроводжував,
невдало присів на травмоване коліно.
Нервова лайка, сміх і шарудіння п’яти
бійців, які повзуть по землі в укриття.
Поки звук від вибуху у вухах розвіюється, солдати кажуть, що тут таке стається частенько. Цього разу снайпер
не поцілив, адже відстань для влучного пострілу занадто велика, однак
ми зрозуміли, що тут все відбувається
спонтанно, як і вогонь противника.
Хтось по рації доповів, що бачив рух
поблизу будинків. Ймовірно, це був
снайпер.
Повертаємося з позицій до командно-спостережного пункту. Дорогою
долаємо відкриту ділянку. Нам настирно пропонують рухатися пришвидшеним темпом.
Згодом В’ячеслав, який нас супроводжував та замикав колону, зізнається:
«Знаєш, щойно в спину вперше за всю
війну відчув погляд, сповнений ненависті». У зоні АТО він із 2014 року.
Далі знову багнюка, круті схили і маленькі берізки.
Одна з пологих ділянок спуску
з терикону. Хлопці без амуніції і
штативів, тож пройшли її швидше.
Фотографуємо їх. Сміються, махають
нам автоматами.
Вже біля підніжжя терикону зустрічаємо меморіал загиблим «айдарівцям». У 2014 році на цьому місці, як
розповідають солдати, впала міна 82-го
калібру. Від її вибуху тоді загинуло двоє
розвідників батальйону «Айдар».
У місці дислокації смачно обідаємо:
солдатська гречка, сир, ковбаса, домашні огірки і солодкий чай. Їмо майже мовчки. Лише констатуємо, що ніч
минула спокійно, і згадуємо ранковий
постріл снайпера.
Андрій Дубчак,
Мар’ян Кушнір

Чому один із мікрорайонів столиці названо
на честь купця Миколи Чоколова

У видаваному до революції в Києві довіднику «Дачник» зазначалося: «Перед ким з нас не стоять живим докором бліді обличчя кволих дітей, які виросли в середовищі, де промінь сонця є
рідкісним гостем? З настанням літа на вулицях міста нічим дихати... У літню жнивну пору життя в кам’яному мішку міста - це
катування».
І саме вирішенням цього завдання в кінці ХІХ - початку ХХ століття почав перейматися київський купець і гласний міської Думи
Микола Чоколов, який приклав чимало зусиль для створення
зони відпочинку як у Києві, так і в його околицях.
«Дріжджовий лорд»
У середині 50-х років позаминулого століття київський купець 3-ї гільдії Іван Чоколов придбав садибу на
Подолі, чим наочно підтвердив статус
успішного торговця. А заодно – прикупив земельну ділянку на прилеглій
Лук’янівці.
Бажав Іван Михайлович дати дітям
своїм, Ванюші і Миколці, пристойну
освіту. Мріяв – науки дадуть змогу
«вибитися в люди». Принаймні їх, як
потомствених купців, запишуть в 1-у
гільдію. Тому і грошей не шкодував:
віддав дітлахів у 2-у київську гімназію.
Але «доля-лиходійка» розпорядилася інакше. Іван Чоколов незабаром
помер. Тому грошей на навчання вистачило тільки старшому – Івану, який
і закінчив гімназію. А ось молодшому,
Миколі, довелося залишити науку в
другому класі. Сім’я стала по-справжньому бідувати. І тоді купецька вдова,
Мотрона, проявивши відомі жіночі
якості – «коня на скаку зупинить, в
палаючу хату ввійде» – вирішила побудувати на порожній землі в районі
Лук’янівки гуральню.
Практичну реалізацію проекту
взяли на себе ще зовсім юні брати Чоколови. На десяти десятинах,
на горі між вулицею Татарською і
Саксонським яром (нині вулиця
Соляна), на Глибочицькій, 5-13, було
зведено кам’яні будівлі винокурно-дріжджового заводу.
І вже в 1874 році «Указатель фабрик
и заводов Европейской России с царством польским и Великим княжеством
Финляндским» повідомляв про «винну
мануфактуру» Чоколових, як про одну
з кращих у Російській імперії. Слід зазначити, що сімейною справою здебільшого опікувався Микола Іванович, а ось
його брат обрав іншу земну юдоль. Іван
Іванович мав власну справу, близьку
його «тонкій» натурі: став відомим книговидавцем. Його друкарні випускали
збірники нот, географічні атласи і, нехтуючи Уваровським циркуляром, книги
поезій українських авторів. А ще – улюбленого їм Нечуя-Левицького.
Тим часом справи Миколи Івановича
йшли непогано, а капітали зростали згідно
з приказкою: «Як на дріжджах ...» І вже скоро молодшого Чоколова інакше як «дріжджовим лордом» не називали. Такий
«дворянський» титул дав змогу Миколі
Івановичу вдало одружитися. Його обраницею стала справжня «стовпова дворянка» Марія Іванова. Живучи в любові
й розкоші, Марія Іванівна обдарувала
свого щасливого чоловіка нащадками,
народивши трьох синів – Михайла,
Миколу і Володимира, та двох дочок –
Марію і Варвару.
Купець нової формації
За заслуги Миколу Чоколова було
зведено в купці 2-ї гільдії і обрано старостою купецького зібрання на наступні двадцять років. На новому терені
Микола Іванович, який вирізнявся за
свідченням сучасників янгольським
характером, почав завзято обстоювати інтереси розвитку «торгівлі в
Києві». «Купецьке суспільство дуже розрізнене, його навіть не визнає київська
казенна палата, тому й приймає в купці
без узгодження з ним», – писав Чоколов.
А ще староста купецького зібрання
був стурбований майбутнім купецького стану. «У комерційній освіті відчувається велика потреба за умов наявної
конкуренції з одного боку євреїв, а з ін-

шого – іноземців, які за освіченістю стоять набагато вище наших купців, – писав Микола Іванович. - Купець не знає
стану своєї торгівлі, і його обкрадають
прикажчики. Купці віддають своїх дітей у загальноосвітні заклади, торують
їм шлях у чиновники, лікарі, інженери
тощо, – виховані в загальноосвітніх середніх закладах, за деякими винятками,
купцями не стають. Утім, головна причина прагнення купців не стати купцями криється в низькому рівні морального і розумового розвитку нових купців і
в самому суспільному статусі купця».
У червні 1888 року Микола Чоколов
закликав київське купецтво «відкрити училище з програмою дещо
ширшою нинішньої для нижчих комерційних шкіл за кордоном, щодо
наших потреб». Тоді на його заклик
зібрати необхідні кошти відгукнулися

дитне товариство і Київське купецьке
товариство взаємного кредиту, яке
стало обслуговувати тодішній середній
клас і видавати позики під будівництво власних будинків. Правління цього
Товариства й очолив тепер уже купець
1-ї гільдії Микола Іванович Чоколов.
Ця посада відкрила перед заповзятливим купцем інші можливості. Річ у
тім, що кредитне Товариство тримало в
борговій залежності сотні домовласників, і тому без особливих зусиль могло
лобіювати під час виборів у міську Думу
потрібних кандидатів. Таких, як Микола
Чоколов. А вже він, не особливо дбаючи
про реноме, міг для залучення «електорату» виставити величезну кількість
вина власного виробництва. Що, власне, і робив, забезпечивши собі у такий
спосіб 27-річне перебування як гласного. Тобто – депутата.
Київське купецьке зібрання,
в якому Чоколов був обраний
старостою.
Нині в цій будівлі
на Європейській площі
Національна філармонія

Лев Бродський, Михайло Дегтярьов,
Давид Марголін, Семен Могилевцев
й інші відомі в Києві підприємці, які
утворили піклувальну раду. А сам
Микола Чоколов склав статут училища. За його задумом у цьому спеціалізованому навчальному закладі учням
мали викладати основи політичної
економії, законознавства, бухгалтерії,
ділової кореспонденції, німецьку та
французьку мови.
І в жовтні 1896 року відбулося врочисте відкриття училища, заняття в якому
стали проводити в орендованих приміщеннях. А через три роки на БульварноКудрявській вулиці (нині Воровського)
було зведено капітальну будівлю
Першого комерційного училища. Через
десять років на його базі створили Вищі
комерційні курси, а ще через два роки –
Київський комерційний інститут.
У тому ж 1896-му Микола Чоколов
організував «Общество распространения коммерческого образования в
Киеве». Захоплений ідеями свого колеги, цукрозаводчик Микола Терещенко
надав по 100 тисяч рублів для організації чоловічої і жіночої торгових шкіл. Не
залишився осторонь і Чоколов.

Гласний Київської думи
Друга половина ХІХ століття ознаменувалася значним промисловим стрибком Російської імперії. Не оминув він і
Південно-Західний край. Тоді в Києві
почали відкривати філії провідних банків. Створювали й місцеві фінансові
установи: Київську земельну, Київську
приватну комерційну, Київське товариство взаємного кредиту, Міське кре-

Гласні Київської думи робили все
можливе, щоб зробити місто більш
європейським. Однією з проблем тоді
було «зелене господарство». Сучасник
розповідав: «У садах паслися корови
і свині, на траві лежали й спали натовпи прочан і всялякий бездомний
люд; уцілілі чагарники слугували клоачними місцями й заражали повітря
своїми міазмами».
Ситуація була вельми загрозливою з
огляду на санітарний стан. У 1887 році в
Києві сформували Садову комісію. У цю
групу затятих прихильників благоустрою,
очолювану архітектором Володимиром
Ніколаєвим, увійшли: лікар, професор університету Святого Володимира
Євген Афанасьєв, цукрозаводчики Лазар
Бродський і Федір Терещенко, купці Яків
Бернер і Микола Чоколов. Завдячуючи
їхнім чималим зусиллям, у місті з’явилися Новостроєнський (Поліцейський)
сквер і сквери на Львівській і Думській
(тепер майдан Незалежності) площах,
Пушкінський парк, парк на території Київської фортеці Аносовський
сад (нині Парк Слави), університетський Ботанічний сад, парк уздовж
Брест-Литовського шосе, на території
Політехнічного інституту...

«Зелене кільце» Києва
Отримавши досвід «озеленювача»,
Микола Чоколов пішов у своїх екологічних прагненнях далі, звернувши увагу
на мальовничу місцевість біля Києва. Її
назва походила від слова «пуща», що
означає густий, непрохідний ліс, і річечки Водиці, що протікає в цих місцях. Ще в ХІ столітті тут у заповідних

дібровах полювали київські князі. А в
1724-1725 роках у Пущі-Водиці за вказівкою Петра І було створено казенне
лісове господарство. Тому й не дивно,
що Микола Чоколов запропонував організувати тут «показове» дачне селище
для заможних киян.
У 1893 році в Пущі-Водиці було засновано муніципальне поселення, що
складалося з шести сотень будинків,
розміщених на 14-ти вулицях – «лініях». Ділянки здавали приватним особам в довгострокову оренду. При цьому наділ, двадцять сім соток, необхідно
було забудувати протягом двох років з
початку дії орендного договору. А площа зведеного будинку мала становити
не менше 72 квадратних метрів.
Велику роль в становленні дачного
містечка як приміського курорту зіграли лікарі Феофіл Яновський і Григорій
Рубінштейн. Завдяки їхньому ентузіазму
та ініціативі в 1990-х роках тут з’явилися
перші санаторії: легеневої, неврологічної
та загальносоматичної спрямованості.
Але не тільки добробутом собі подібних переймався гласний міської
думи і комерційний радник Микола
Чоколов. Він звернувся до київського
генерал-губернатора з проханням: відвести 40-60 десятин землі на околиці
Солом’янки з правом безоброчної довгострокової оренди для того, щоб «ощасливити кілька сотень людей, а то і кілька тисяч трудівників». Для цього він ініціював
створення «Київської артілі робітників,
майстрових і службовців для придбання житла». «За допомогою таких артілей
зміцнюється основа для забезпечення
економічного становища і більш стійкого
соціального побуту», – переконував міську владу Микола Чоколов.
Після тривалих переговорів із Думою
артіль викупила сім із гаком гектарів
землі біля Кадетського гаю. Сам Микола
Іванович також допоміг робочим, виклавши з власної кишені дев’ять з половиною тисяч рублів – більше половини
витраченої суми. Завдяки цьому в 1901
році тут виросло, розділене на 39 ділянок, робітниче селище, що складалося з
двох- або трикімнатних будиночків.
На вулицях нового «мікрорайону»
встановили поліцейський нагляд. А з
1905 року він став офіційно називатися Чоколівкою, на честь купця-покровителя. Сам Микола Чоколов жив теж
у мальовничому місці. «На високому
березі річки Ірпінь стояла красива двоповерхова кам’яна дача, яка належала
київському фабриканту дріжджів багатієві Чоколову, – писав Микола Носов
у книжці спогадів «Таємниця на дні
колодязя». Приміське селище Ірпінь за
ініціативою Миколи Чоколова і знаменитого хірурга Володимира Караваєва,
стало однією зі складових курортної
зони навколо Києва. Поряд із Бучею,
Ворзелем, Клавдієвим і Немішаєвим. А
ірпінська дача київського купця в роки
радянської влади перетворилася на

Дача Миколи Чоколова
(м. Ірпінь Будинок творчості
письменників)

«український Парнас» – Будинок творчості письменників. Який, на жаль,
уже давно й безнадійно очікує присвоєння статусу «національно-культурного заповідника»...
У 1914 році Миколу Чоколова
обрали кандидатом у старійшини
Київського Російського купецького
зібрання. Його роботу в ім’я «суспільного блага» відзначили золотою і
срібною медалями «За старанність» на
Станіславській стрічці та званням почесного громадянина Києва.
Після 1917-го сліди Миколи Чоколова
губляться... А на мапі Києва й донині
залишилося його ім’я...
Сергій Куліда
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прикмети

Вітаємо

з Днем народження!
Мамона
Геннадія Івановича,
директора стадіону «Ювілейний»

Волковського
Анатолія Дмитровича,
депутата Бучанської міської ради

Вітаємо з 95-річним ювілеєм
шановну
Щербак Меланію Опанасівну!

Бажаємо щастя, здоров’я і сили,
Щоб довгі літа плечей не схилили,
Щоб спокій і мир панували на світі.
Хай доля дарує Вам щирі хвилини
У дружньому колі і в колі родини!
Бучанська організація
«Ветеранів України»

Пропонуємо майстер-класи для дітей та дорослих:

Валянні з шерсті: іграшок, сувенірів. Тривалість заняття
1год.15 хв. Вартість - 80 грн за заняття. Приймаються діти від
7 років. Молодші діти у супроводі батьків. Майстер класи з малювання. Вартість – 120 грн. Матеріали включені. Готовий виріб
забираєте з собою.
Попередній запис обов'язковий. тел. для запису: 067 403 20 72 Оксана.
Заняття за адресою: м. Буча, вул. Леха Качинського 4В, оф. 151.
Посилання: https://www.facebook.com/SanaFelt/?hc_location=ufi

«ДП АТП «Транском»
запрошує на постійну роботу

водіїв автотранспортних засобів
категорії «Е»
Адреса: м.Буча, Київська обл., вул. Леха Качинського, 11.

Тел.: (04597) 29-604, 067-466-96-24

Ви втомилися від прибирання або бракує часу –

ми це зробимо за вас

Швидко, якісно, а головне – недорого!
Прибирання будинків, квартир,
мийка вікон, хімчистка м’яких меблів та інше.

(066) 873-76-76, (093) 865-23-23

творчість наших читачів

Січень — місяць яскравих зірок,
білих стежок і синіх льодів
15 січня. День Сильвестра. Куряче свято.
Знахарки в цей день змивали з будинків лихоманки.
Існувало повір’я, що лихоманки — це тринадцять дочок
Ірода, що зійшли слідом за своїм батьком в пекло. Ось
звідти і виганяє їх мороз, і сестри намагаються сховатися
в теплій селянській хаті. Щоб прогнати погань, ганчірочку змочували в розчині четвергової солі (сіль, яку зберігали з четверга сьомого тижня Великого посту), зібраної
із семи печей золи і взятого в Іванів день земляного вугілля і обтирали нею одвірок. Займалися цим тільки літні
жінки: молодим не довіряли таку важливу справу, а чоловіків і близько не підпускали (вважалося, що чоловік
може наврочити обряд).
Прикмети
Якщо жінка на Сильвестра спіткнеться об кішку, у
неї чоловік загуляє.
Старі люди кажуть: на Сильвестра волосся не стрижуть, а то воно з голови втече (до лисини).
Якщо жінка завагітніє 15 січня, то в неї народиться син.

16 січня. День Гордія.
У цей день згадували приказки про гордість, що здавна вважали пороком: «Гордим бути — дурним вважатися», «Сатана пишався — з неба звалився! А ми пишаємося — куди гідні?» говорили в народі.
17 січня. День Зосима.
За народним повір’ям, у цей день потрібно було зашити в ладанку чортополох і носити на шиї біля хреста —
для убезпечення від псування і допомоги мандрівникам.
Прикмети
Небо чисте з місяцем уповні — до сильної повені.
Сніг на Зосиму — бджоли будуть роїтися.
18 січня. Водохресний святвечір.
За народними повір’ями, напередодні Хрещення, знаменитий «водохресний вечір. — Час розгулу нечистої сили,
яка прагне проникнути в будинок перевертнем. Щоб захистити житло, крейдою малюють хрести на всіх дверях і
віконних рамах. У цей вечір ворожили.
Прикмети
Якщо вранці йде сніг — хліб вродить хороший.
На голодну кутю сніг — буде гречка.
Якщо в водохресну ніч небо чисте — буде багато гороху.
19 січня. Хрещення.
Вважається, що в цей день наступають найсильніші морози за всю зиму — хрещенські. Відбувається
хресний хід на річках та озерах для освячення води,
який називають ходом на Йордан на згадку про хрещення Ісуса Христа. Воду, освячену в цей день, зберігають весь рік, вона зцілює хвороби і здатна зупинити пожежу. В ополонку слід зануритися, щоб змити
із себе гріхи, придбати здоров’я та вдачу на весь рік.

Вважалося, що в Богоявленську ніч, перед ранком,
відкривається небо. Про що йому помолишся — то
неодмінно збудеться.
Прикмети
Хрещення під місяць уповні — бути великій воді.
Якщо хрещенські морози сильніші за різдвяні —
рік буде врожайним.
Снігу по Хрещення надує — хліба прибуде.

20 січня. День Іоанна Хрестителя.
Прикмети
Хто на Хрестителя купить хрест, на того янгол-охоронець зрадіє.
Якщо в цей день охрестити немовля, то біля цього дитя буде стояти при хрещенні сам Іоанн
Хреститель.
Хто, будучи нехрещеним, помре на Хрестителя, у
того душа довго буде плакати і поневірятися.
21 січня. День Омеляна.
У цей день пригощали кума з кумою — вважалося, що
це приносить здоров’я дітям, яких вони хрестили.
Прикмети
Якщо в цей день дмуть сильні вітри з півдня, то буде
літо грізне.
Яка погода на Омеляна — така погода в серпні.
Якщо на Омеляна тихо (немає вітру), то літо буде
сонячне.
22 січня. День Пилипа.
Свята завершені, а після них накопичилося багато
господарських справ, якими і займалися цього дня.
Увечері неодмінно топили баню, щоб відмитися від гріховних святок.
Прикмети
До цього дня день додався на одну годину, на гороб’ячий
скок.
Січень — темна зоря року.
Січень дрова в піч підкладає.
Ясна погода в цей день обіцяє хороший врожай.

Із паперу і кольорових стрічок

Зимові святки
(народні традиції)

На майстер-класі можна навчитися виготовляти чудові подарунки для рідних і друзів,
практичні речі. Наприклад листівку в техніці
«квілінг» та бантики.

П

риємно зазначити, що бажаючих навчитися новій
техніці щоразу збільшується і навіть хлопці долучаються до майстер-класів.
Заняття цього разу провели працівники Бучанського
центру позашкільної роботи Оксана Фурлет (керівник "Народної художньої студії "АРТ") та Катерина
Ляшко (керівник гуртка рукоділля "Умілі ручки").

Прийшов веселий
Новий рік,
З піснями й феєрверками,
Він радість нам приніс
А Дід Мороз і Снігурка
Вітали нас усіх!
За ним прийшла ніч
Різдвяна,
Колядує дітвора,
На столі стоїть кутя,
Зібралась уся рідня
І дванадцять страв
Ті, що Бог послав.
І Маланки вже прийшли
Щедрий вечір принесли,
Щедрувальники ходили

І «Козу» всю ніч водили.
Й Василя настало,
Посівальників наслало,
Усі щедро заспівали
Щастя й радості бажали.
Ось й Водохреще прийшло
Святу воду принесло.
Під церковний передзвін
Наливають воду всім,
щоб здорові всі були і
щасливо
Весь наступний рік жили!
З Новим роком та
Різдвом Христовим!
Ольга Кабашна,
с. Мироцьке
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