ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Щотижнева газета Бучанської об'єднаної громади

3

(671) 19 січня 2018 року

Афіша | ТВ-програма | Кримінал | Інтерв`ю | Спорт | Бізнес | Традиції | Економіка | Регіональні новини

«Бучанські новини»– ваш путівник у житті громади, друг і порадник на кожен день! | Тел.: (04597) 48-305 | buchanews@ukr.net

офіційно

на часі

час релаксу

Народжені Україною
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Чим небезпечний
кір

Сьогодні –
Водохреще!

Смерті
не боюсь я...

Стор. 2

Стор. 4

Стор. 6

Соборність на тлі війни

Стор. 11

«Записки доброти»
БО «Фонд громади міста Буча» запрошує всіх охочих взяти участь
у благочинній акції «Записки доброти», проведення якої планується на 21 січня о 14:00 на площі
біля Центральної ялинки в казковому містечку «Бучанські чарівні
передзвони».
Цей захід відбуватиметься не вперше на підтримку тих, кому холодної
пори року бракує тепла і турботи. Від
усіх охочих приймаємо шарфи, до яких
пропонуємо прикріпити записку з теплими словами підтримки і побажаннями. Можна до шарфів додати шапку
або теплі шкарпетки.
І гарячий чай, сподіваємося, стане
в пригоді! А розважальна програма
для дітей сприятиме більшій згуртованості та любові батьків і дітей одне
до одного.
Будемо вдячні всім за добросердечність, за шарфи, шапки і шкарпетки
(тел. 093-943-2401), за участь у підготовці чаю, за будь які інші пропозиції щодо участі в програмі (тел. 050975-3945).
Гуртуймося на добре й корисне!

Стор. 10
22 січня Україна відзначає День Соборності. Так склалось, що до цього часу не всі громадяни країни
добре знають про події, які пов’язані з цим святом. Також не завжди в українських ЗМІ згадують про
внутрішні причини поразки формально об’єднаної республіки. Причини, які іноді нагадують нам сьогоднішній розбрат в українських патріотичних колах.

Де можна зігрітися
теплим чаєм

У місті функціонують чотири стаціонарні
пункти з обігріву громадян, а саме:

1. Центр реабілітації
вул. Радгоспна, 8.
Тел.: (045-97) 25-868 –цілодобово.
2. Благодійний Християнський Фонд
вул. Києво-Мироцька, 86.
Тел.: (045-97) 25-897 –цілодобово.
3. Управління праці та соціального захисту населення
бульв. Б. Хмельницького, 5/5-а.
Тел. (04-597) 49-904 (з 8:00 до 17:00).
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Україна
сьогодні
Про реінтеграцію Донбасу

Верховна Рада України ухвали
ла в цілому законопроект № 7163
про особливості державної полі
тики із забезпечення державного
суверенітету України над тимча
сово окупованими територіями в
Донецькій та Луганській областях.

Законопроект визначає тимчасово
окупованими
територіями
Донецької та Луганської області такі,
де збройні формування Російської
Федерації та окупаційна адміністрація РФ встановили контроль
(а це суша, води, надра та повітря).
Межі таких територій має визначити
президент за поданням Міноборони
на основі пропозицій Генштабу ЗСУ.
Повну відсутність військовослужбовців РФ на окупованих територіях
має встановити Міноборони та МВС
України шляхом спільного подання
президентові України, який виключно
на цій підставі схвалює відповідне рішення. Початок та завершення заходів
із забезпечення нацбезпеки та протидії агресії РФ визначається рішеннями
президента.
Стверджується, що РФ попри окупацію не отримує жодних прав на території, при чому тривалість окупації
не має значення.
Майже всі акти, видані окупаційною адміністрацією РФ, недійсні і не
створюють правових наслідків – окрім
документів про народження чи смерть
людини на тимчасово окупованих територіях.
На Росію покладається відповідальність за моральну та матеріальну шкоду, завдану Україні, органам державної
влади та місцевого самоврядування,
як і зобов’язання забезпечити захист
цивільного населення.
Україна ж, зі свого боку, має вживати
заходи для забезпечення державного
суверенітету - зокрема санкційні, а також використовувати механізми міжнародної співпраці для збереження і
посилення санкцій проти РФ. Органи
в Україні збирають дані про права людини на тимчасово окупованих територіях, а також мають створити міжвідомчий координаційний орган, щоб
узагальнити позицію держави у питанні відсічі і стримуванні збройної агресії
РФ, а також підготувати консолідовану
претензію проти РФ.
Стверджується, що для протидії
агресії з боку РФ застосовуються сили
і засоби за погодженням з Генштабом
ЗСУ.
Всіма силами з протидії агресії керує Генштаб. Разом з тим, мають створити Об’єднаний штаб, його очолюватиме командувач Об’єднаних сил.
Командувач Об’єднаних сил реалізує
свої повноваження через об’єднаний
оперативний штаб ЗСУ. Повноваження
командуючого Об’єднаних сил визначаються положеннями про оперативний штаб, який розробляється
генштабом України ЗСУ, та затверджується Верховнокомандуючим ЗСУ за
поданням міністра оборони.
Командувач Об’єднаних сил у разі
реальної загрози життю та здоров’я
особам, які перетинають лінію розмежування має право обмежити в’їзд
цих осіб на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей на період існування цієї загрози.
На територіях, прилеглих до зони
бойових дій, функціонує особливий
порядок, згідно з яким органи сектору безпеки та інші держоргани мають спеціальні повноваження для
забезпечення нацбезпеки. Межі таких територій встановлює начальник
Генштабу ЗСУ за поданням командувача Об’єднаних сил.

офіційно

Виконкомом ухвалено...

Майже 40 питань розглянули члени виконкому на першому черговому засіданні у 2018 році, яке провів Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Й

шлося про затвердження складу
комісії з питань Громадського бюджету, про харчування наймолодших,
про виплати стипендій міського голови
обдарованій молоді, про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»
багатодітній матері Т. В. Сопілко.
Прийняли рішення про надання матеріальної допомоги інвалідам, учасникам бойових дій та членам сімей
загиблих з нагоди 29-ої річниці виведення військ з Афганістану.
Також розглянули план роботи засідань виконавчого комітету.

Особливу увагу було приділено питанню харчування наймолодших мешканців
міста. Обговорювали стан організації
харчування дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти, що фінансуються з
бюджету міста. До розгляду цього питання було запрошено керівників дитячих
садочків, аби розібратися зі співвідношенням вартість і якість дитячого раціону. Крім того, з міського бюджету йдуть
кошти на організацію роботи дошкільних дитячих закладів. Ціна на продукти збільшується, і це впливає на раціон
харчування малюків. Тож міський голова

доручив завідуючим ДНЗ з’ясувати, чи
готові батьки поліпшити якість харчування, адже саме вони є основними платниками за їжу. І наголосив, що найменші
повинні отримувати повноцінне раціональне збалансоване харчування.
Також ухвалили рішення про пільгове
забезпечення
медикаментами
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
Відповідно до Закону України «Про
статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи», безкоштовними ліками забезпечуються громадяни, які належать
до І, ІІ та ІІІ-ої категорій, а також потерпілі діти.
Головним розпорядником коштів на
здійснення заходів із відшкодування
витрат щодо безоплатного придбання
лікарських засобів за рецептами, що передаються у вигляді субвенції з державного бюджету, є управління праці, соціального захисту та захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи Бучанської міської ради, отримувач
коштів – КП «Міжлікарняна аптека»
Ірпінської міської ради.
Видатки на забезпечення ліками за
безкоштовними
рецептами
лікарів
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи передаються
у вигляді субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на пільгове медичне
обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Інформація «БН»

Увага до проблем ОСББ

Чергову зустріч Бучанського міського голови Анатолія Федорука з керівниками ОСББ та ЖЕКами було присвячено актуальним питанням – процедурі видачі довідок, переплануванню
мешканцями житлових і нежитлових приміщень у будинках.

З 1 січня довідки про фактичне
проживання, про спільне ведення
господарства видають балансоутримувачі будинків.
Додатково, розглянуто питання
переобладнання допоміжних приміщень, встановлення дверей на сходових клітках, облаштування комор, самовільне зайняття горищ. Це суттєве
порушення прав інших мешканців та
пожежної безпеки.
Про наслідки і відповідальність у
таких випадках розповів керівник
ДСНС Ю. І. Буренко.
Ще одне важливе питання – про
терміни погашення заборгованості

Служба у справах
дітей та сім’ї:

мовою цифр і фактів

з виплати субсидій та пільг роз’яснила заступник начальника управління праці та соціального захисту
І. Ю. Пасічна.
У зустрічі взяли участь керівники
структурних підрозділів міської ради.

«Бережи всіх нас, Боже…»

Зранку, у переддень Старого Нового року, в міській раді повно
щедрувальників, які прийшли вітати із щирими віншуваннями.

Б

учанський
міський
голова
Анатолій Федорук зустрічав пісенні подарунки в приймальні міської ради.
– Справді, це дійство – переможний
музичний код усього народу з відголосками різних епох і нашого вродженого єднання та збереження традицій,
– зауважив Анатолій Петрович. – З
таким кодом, з такою талановитою і
красивою молоддю, ми точно подолаємо всі випробування. Дай Боже,
щоб у кожному домі в ці дні лунали
святкові віншування! Як співається

в одній зі щедрівок: «Щедрівочко, йди
з хати до хати добрих друзів добрим
словом – серцем привітати. Бережи
всіх нас, Боже». Нехай ті слова і побажання зійдуть на всіх бучанців, а також на всю Україну!
Про частування міський голова не
забув, і як голова міста за народними
звичаями обдарував щедрувальників
«паляницями та п’ятаками».
До речі, до міськради завітала й
поділилася своєю радістю малеча з
дитсадка «Сонячний».
Інформація «БН»

Про стан забезпечення конституційного права кожній дитині на
виховання в сім’ї чи родинному
оточенні - таке питання було розглянуто членами виконкому на
черговому засіданні.
На обліку в Службі у справах дітей та сім’ї перебуває 81 дитина-сирота та діти, позбавлені батьківського піклування, з них:
✓✓20 дітей-сиріт та 61 дитина, позбавлена батьківського піклування.
✓✓одна дитина перебуває на повному державному утриманні в КЗ
КОР обласний дитячий будинок
м. Боярка;
✓✓одна дитина перебуває в сім’ї родичів/знайомих;
✓✓79 дітей виховуються в сім’ях опікунів та піклувальників.
Також серед дітей цієї категорії 3
дітей з інвалідністю, які виховуються в опікунських сім’ях.
За 2017 рік за рішенням Ірпінсь
кого міського суду відбулося 4 позбавлення батьківських прав.
У 2017 року 11 дітей було поставлено на первинний облік дітей-сиріт
та дітей, які залишилися без батьківського піклування, і яким надано
статус дитини-сироти або дитини
позбавленої батьківського піклування. З них одна дитина влаштована до КЗ КОР обласний дитячий
будинок м. Боярка; та одна дитина
перебуває в сім’ї родичів/знайомих.
На території міста проживає 16
сімей, в яких виховують 23 усиновлені дитини. Контроль за дотриманням прав усиновлених дітей, які
проживають у місті, здійснює служба у справах дітей та сім’ї.
5 сімей-кандидатів в усиновлювачі перебувають на обліку служби,
які бажають усиновити дітей віком
від 0 до 14 років.
Протягом 2017 року відбулося два
усиновлення – діти знайшли родини.

Понівечена краса

Ще кілька днів, і святкова ілюмінація і декор будуть передавати
на зберігання з усіх локацій міста.

У

люблені всіма фігурки в парку «Диво» не дожили до цього
часу – їм відкрутили пристрої живлення і змусили «сумувати» у темноті без світла.

«Я маю право!»

Н

а виконання Указу Президента
України №361/2017 від 14 листопада 2017 року «Про оголошення
в Україні 2018 року Роком реалізації
правопросвітницького проекту «Я
маю право!»» та з метою сприяння
підвищенню рівня знань та поінформованості громадян щодо реалізації
та захисту своїх прав, гарантованих
Конституцією та законами України
16 січня 2018 року в приміщенні
Бучанської міської ради виїзний прийом громадян провели працівники
системи Міністерства юстиції України:
• заступник начальника відділу
«Ірпінське бюро правової допомо-

ги» Вишневського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Людмила
Петрівна Гараніна;
• начальник Бучанського міського
відділу ДВС ГГУІО У Київській області Аліна Володимирівна Мазур;
• начальник Бучанського міського
відділу ДРАЦС ГТУЮ у Київській
області Маргарита Олександрівна
Дитиненко.

Мистецтво бути
жінкою
Традиційно вони першими починають сигналізувати про початок
підготовки до зимових свят. Біля
них зроблено тисячі фотографій,
тут зустрічаються закохані, люблять гуляти з візочками мами і дідусі з бабусями.
Однак комусь ця краса не давала
спокою, чесалися руки, аби зробити
цих світлових героїв «каліками».
Інакше, як вандалізмом, такі дії
і не назвеш. Улітку ламали пункти
поливу газонів, резонансу набула
справа про зрізану ялинку. І ось новий факт, який правоохоронці мають розслідувати й поставити крапку в цих брудних справах.
Не хочеться думати, що в такому
прекрасному місті живуть «дикуни», яких такий комфорт і краса не
зупиняють.

Майстер-клас для школярок із
Бучі відбувся в столиці. І вчилися вони не вирізати сніжинки чи вишивати, а опановували мистецтво бути жінкою.

Ч

и можна отримати «жіночу освіту»,
яка дасть змогу вам завжди і в усьому бути ідеалом справжньої жінки?
Сучасний світ дає жінці чимало можливостей, але й кидає нові виклики.
Вона мусить поєднувати освіченість
і високі професійні якості з чуйністю
дружини та матері. У кожної представниці прекрасної половини людства є
власні секрети, як поєднати жіночість
і професійну наполегливість, материнство й кар›єру.
Міфи і легенди з давніх пір оповідають історії про життя великих жінок,
які полонили своєю красою, завойовували кращих чоловіків свого часу. І не
секрет, що не всі вони відрізнялися ідеальною зовнішністю. З огляду на це виникає запитання: чому одні жінки вмі-

ють поєднувати всі ці доданки, а іншим
це не вдається?
Як з’ясували під час поїздки на майстер клас «Мистецтво бути жінкою»,
яку організував Благодійний фонд
«Клуб Добродіїв» – тут треба володіти
різноманітними уміннями і навичками,
знати секрети жіночності.
Одинадцять дівчат із Бучі вивчили
«на зубок» поради Таміли Чехович –
професійного стиліста, яка розповіла
про вміння читати людину по одягу.
А потім працівники Oh My Look
зробили з дівчаток справжніх принцес – одягнули в гарні сукні, підібрали
зачіски, макіяж, надали фотостудію з
фотографом, провели фотосесію. Одне
слово, перетворили звичайних школярок на belle femme.

КП «Бучанське УЖКГ»
інформує

Збір ТПВ у приватному секторі
відбувається щотижня,відповідно до встановленого графіка.
За потреби, мешканці приватного
сектору можуть встановити на приватній території індивідуальні контейнери, придбані за власний кошт,
або орендовані в КП БУЖКГ.
Обслуговуваться такі контейнери
на замовлення власника.
Вартість орендованих контейнерів за місяць: ємністю 0,75 м куб. –
100 грн.00 коп.; ємністю 1,1 м куб. –
278 грн.00 коп.
Вартість вивозу контейнерів після
заповнення: ємністю 0,75 м куб. –
90 грн. 77 коп.; ємністю 1,1 м куб. –
133 грн. 12 коп.

До чергового випробування стихією готові
Вся техніка вчасно приступила до розчистки доріг
та тротуарів.
І вкотре прохання – прибрати з проїжджої частини, тротуарів автомобілі, аби не заважати спецтехніці
прибирати сніг.

Новорічний hand-maid
На творчій ноті завершують
ся зимові канікули в місті. Цікаві
зустрічі – творчі години навчили
дітей виготовляти своїми руками
чудові вироби з різних матеріалів.

Майстер-клас малюнок кавою
провела Олеся Шевчук, а з технікою виготовлення іграшки-мотанки
«Символ року» – Світлана Федірко,
керівник гуртка «Вишиванка».
***
Якщо у дорослих розпочався
новий трудовий тиждень, то діти
продовжують " водити козу " і ще
друвати.

У міську раду на кілька хвилин повернулася святкова атмосфера, коли
своєю радістю ділилася малеча із
дитсадка " Сонячний".
***
Багатодітна родина Камишансь
ких виховує вісім діток – 2 хлопчи
ків і 6 дівчаток.
Разом із татом Іллею шесте-

ро старших взяли участь у майстер-класі із розмальовування дерев’яних новорічних іграшок.
Усі дітки – навіть двоє наймолодших, які залишилися вдома з
мамою Оленою, отримали солодкі
подарунки від міської ради і від волонтера Анатолія Кушнірчука.
На завершення малеча виконала
колядки, які додали святкового настрою всім працівникам Центру.
***
По вулиці Водопровідній демон
товано аварійну опору.

Танцювальні канікули «Фантазії»
Вихованці Зразкового хореографічного колективу «Фантазія» Бучанської дитячої школи мистецтв ім. Л.Ревуцького
разом із керівником Ганною
Муляр свої зимові канікули
провели в справжній зимовій
казці – у фінській Лапландії.

О

крім своєї основної «роботи» виступів перед глядачами, під
час яких звучала українська пісня і
танці змушували аплодувати всіх без
винятку, - у вільний час вони відвідали багато цікавих місць у країні снігу
і морозу.
Відомий «Санта-Парк», льодяна
країна, ферма оленів - ось далеко не
повний перелік зупинок у канікулярному маршруті юних танцюристів.
І тут виникає запитання: можливо,
вони привезли із собою і нам справжню зиму?

Увага дорогам
Бригади ремонтників проводять
ямковий ремонт найбільш про
блемних ділянок на Вокзальній,
Києво-Мироцькій, Енергетиків та
Заводській.

Потім роботи триватимуть і на
інших вулицях міста.
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На часі

Чим небезпечний кір:

і як від нього захиститися

Після повідомлення про спалах кору серед дітей, які відвідали
виставу одного зі столичних цирків, про це, нарешті, заговорили
всерйоз. МОЗ заявляє, що епідемії кору в Україні немає і станом
на 11 січня захворіло лише 200 людей.
Ми вирішили не обмежуватися тільки статистикою і повідомляємо читачам про цю небезпечну хворобу всі деталі.

Н

агадаємо, в 2017 році було зафіксовано рекордну кількість
хворих, у деяких дошкільних
закладах уже проводили карантинні
заходи, педіатри в поліклініках під час
огляду дітей обов’язково перевіряли
наявність щеплення проти кору (входить до складу КПК - кір, краснуха,
паротит).
Власне, лікарі ще в 2017 році попереджали, що нинішнього року епідеміологічна ситуація в зв’язку з кором
погіршиться.

Причини і симптоми
захворювання
Інкубаційний період кору (тобто
період, коли симптоми ще не проявляються) становить 6-21 день, у більшості випадків захворювання проявляється на 9-10 день. Далі починається
період захворювання, коли у хворого
підвищується температура, з’являються головний біль, нежить, сухий
кашель, збільшення лімфовузлів, запалення слизової оболонки очей (сльозотеча, світлобоязнь, гнійні виділення), пронос і блювота.
На 4-5 день хвороби з’являється
червоний висип, який починається
зі шкіри голови й обличчя, а потім
поширюється на все тіло. Хвороба із
симптомами триває до 4 тижнів.

Агресивний вірус
Вірус кору надзвичайно заразний: він
швидко передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним
шляхом, під час вдихання найдрібніших крапель слизу, що потрапили в
повітря у випадку чхання, кашлю або Лікування
розмови з хворим. Вірус може жити в
Специфічного лікування від кору
повітрі та на поверхні предметів про- немає. Зазвичай воно симптоматичтягом двох годин навіть після того, як не – у разі нежитю використовують
хворий залишив приміщення.
краплі в ніс, збивають температуру
Крім того, як
вище 38,5 градусів
пояснив АСН ліза Цельсієм. Крім
того, щоб зменкар-інфекціоніст, Мовою цифр і фактів
доцент
кафедри
За даними Бучанської міської шити ймовірність
дитячих інфекцій- та дитячої поліклініки, на період ускладнень,
хвоних
захворювань
рим призначають
Віталій Євтушенко, спалаху кору, зафіксовано 3 клі- вітамін А у великих
ця хвороба досить нічні випадки: дві дитини гос- дозах.
агресивна. Вона не- піталізовано у стаціонар і одна
Однак таке лібезпечна бактері- лікується вдома.
кування має допоальними ускладненміжний характер
і на сам вірус не
нями, як в разі ГРВІ
- пневмонією, отитом, синуситом. спрямоване. Засобів прямої дії сьоТакож досить часто у зв’язку з кором годні немає. Стаціонарне лікування не
фіксують ураження центральної нер- обов’язкове.
Проте у випадку підозри на кір повової системи, що може спровокувати,
наприклад, енцефаліт - гострий або трібно звернутися до лікаря. Навіть
відстрочений. Бувають випадки, коли якщо перебіг захворювання легкий,
ускладнення проявляються вже через треба виключити інші хвороби, які ще
10-15 років після перенесеного кору.
агресивніші за своїм перебігом. Так,
За даними ЮНІСЕФ, із 1000 людей, наприклад, висип на тілі може свідчищо інфікувалися кором, 1 вмирає, 1 ти про вірус Коксакі, різновиди ентехворіє на енцефаліт, а 50 отримують ровірусів, вочевидь, привезених із-за
тяжкі ускладнення. Водночас випадки меж України.
серйозних реакцій на вакцину трапляА може бути наслідком менінгококються з меншою ймовірністю, ніж раз цемії, яка також проявляється висона мільйон.
кою температурою і висипом, проте
не вчасно поставлений діагноз і непраХто під загрозою
вильне лікування можуть мати найУ МОЗ стверджують, що вірус кору тяжчі наслідки.
найчастіше атакує нещеплених дітей
віком від 1 до 9 років. Підлітки і дорос- Профілактика
лі, які не отримали належної вакцинаУ МОЗ наполягають, що єдиним
ції, також уразливі до дії вірусу. Проте ефективним методом профілактики
вакцинація не дає гарантії того, що кору є вакцина. Медики рекомендують
людина не захворіє. Однак у такому екстрену вакцинацію в період епідемії.
випадку є 95% ймовірності, що хворо- Навіть якщо ви побували в прямому
контакті з хворим на кір, протягом
ба не спричинить ускладнень.

трьох днів можна зробити щеплен- Тим часом
ня. Як пояснив інфекціоніст Віталій
Задля недопущення погіршення епіЄвтушенко, у разі інфікування вірусом деміологічної ситуації із захворювазахворювання настане не раніше, ніж ності на кір у столиці запроваджують
за 9 днів, тоді як антитіла до захворю- запобіжні профілактичні та протиепівання з’являться вже через тиждень демічні заходи. Про це повідомив перпісля вакцинації. Так чином, імунітет ший заступник голови КМДА Микола
встигне відреагувати на вакцину.
Поворозник. За його словами, у диТим категоріям людей, яким про- тячих колективах проведуть перевіртипоказані щеплення (вагітні жінки, ки дітей на наявність у них щеплень
люди з імунодефіцитом, діти до року проти кору. «Діти, у яких відсутні
життя) показаний імуноглобулін - щеплення або відповідна довідка від
препарат, виготовлений із донорської лікаря, будуть недопущені до занять
крові.
у шкільних та дошкільних навчальСпалахи захворюних закладах усіх
форм
власності.
вання на кір кілька
Зверніть увагу!
Звісно ж, відповідмісяців
атакують
Якщо вашій дитині скоро ви- не оголошення буде
Україну в різних обповнюється
рік або 6 років, їй не- попередньо
розластях. Яка ситуація
в Бучі, чи є підстави обхідно зробити щеплення за ка- міщено в закладах
хвилюватися щодо лендарем щеплень. Якщо дитина освіти», – зауважив
пропустила першу чи другу дозу Поворозник.
можливої епідемії?
З початку року в вакцини КПК за графіком, зверВін зауважив, що
Бучі
зафіксовано ніться до медичного закладу та таке рішення дасть
2???? випадки захво- отримайте безоплатне щеплення змогу
зменшити
рюваності на кір. За якомога швидше. Дорослим, які контакти між дітьостанній тиждень не були вакциновані проти кору, ми в можливий інтенденція хвороби також рекомендується зробити кубаційний період
набрала обертів, так щеплення.
і відповідно зменстаном на 18 січня в
шити ймовірність
бучанських школах
захворювання в дивже є хворі діти. Також вірус дістався і тячих колективах.
дитячих садочків??
Чиновник також зазначив, що в столиці не оголошено карантин, а запроЄ вакцина
ваджено запобіжні профілактичні та
Ми пройшлися аптеками міста та протиепідемічні заходи задля недопудізналися, чи є вакцина. Так, в аптеках щення епідемії кору попередньо терміможна придбати вакцину «Пріорікс» ном на 21 день.
(кір, краснуха, паротит) бельгійського
виробництва за 280 грн. Її потрібно заПідготував
Богдан Ляховець
мовити за день до дати вакцинації.

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!
9:30,14:20,16:30,0:05,1:00
Погода.
9:40 Д/ф «Легiон. Хронiка
Української Галицької армiї».
10:55 Д/ф «Українська
Гельсiнська спiлка - вектор
визначено».
12:00 Д/ф «Дебальцеве».
13:10,14:30 РадiоДень.
13:55 Перша шпальта.
15:15,5:10 Розсекречена iсторiя.
16:45 Хто в домi хазяїн.
17:50,1:10 Новини. Свiт.
18:20,21:30,1:25,2:20 Тема дня.
18:35,1:40 Новини. Культура.
19:00 До справи.
19:30 Програма з Майклом
Щуром.
20:15 Вiйна i мир.
21:50,2:35 Новини. Спорт.
22:15 Iнтермарiум.
23:25 Д/с «Зустрiч Лувру та
Забороненого мiста».
0:15 Роздягалка.
0:40 Д/с «Дика планета».
2:50 Д/с «Орегонський
путiвник».
3:20 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
3:45 Д/ф «Українськi шерифи».

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».
9:30,11:00,12:20 «Чотири
весiлля».
12:55,14:10 «Мiняю жiнку».
15:45 Т/с «Я знову тебе кохаю».
(12+).
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:15,21:15 Т/с «Школа». (16+).
22:15 «Грошi».
23:30,1:35 Комедiя «Коханнязiтхання».
5:15 М/ф.

Iнтер

5:55 М/ф.
6:10,22:35 «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 Х/ф «Найпривабливiша i
найсимпатичнiша».
12:25 Т/с «Хай говорять», 1-4
с. (16+).
16:05 «Чекай на мене».
18:00,19:00,4:00 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
20:40 Т/с «Нитки долi». (16+).
0:25 Х/ф «Дорога моя людина».
2:35,5:15 «Подробицi» - «Час».
3:15 «Речдок».
4:45 «TopShop».

ICTV

4:45 Скарб нацiї.
4:55 Еврика!
5:00 Служба розшуку дiтей.
5:05 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:50,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
6:35 Факти тижня. 100 хвилин з
О. Соколовою.
8:45 Факти. Ранок.

9:15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10:10 Антизомбi.
11:05 Секретний фронт.
Дайджест.
11:50,13:15 Х/ф «Подарунок».
(16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:20,16:15 Х/ф «Кiнг Конг».
(16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:20 Бiльше нiж правда.
21:20 «На трьох».
22:25 Свобода слова.
0:30 Х/ф «Живеш тiльки двiчi».
2:30 Краще не повторюй.

Новий канал

3:00,2:55 Зона ночi.
3:50 Абзац.
5:40,7:00 М/с «Дракони:
Перегони безстрашних».
6:55,7:55 Kids` Time.
8:00 Х/ф «Мушкетери». (16+).
10:00 Х/ф «Геркулес». (16+).
12:00 Вiд пацанки до панянки.
15:50 Таємний агент.
17:00 Таємний агент. Пост-шоу.
19:00 Ревiзор.
22:00 Cтрасти по Ревiзору.
0:30 Х/ф «Константiн». (18+).
2:50 Служба розшуку дiтей.

СТБ

5:25,18:00,23:10 Т/с «Коли ми
вдома».
6:50 «Все буде смачно!»
8:45 Х/ф «Не можу сказати
«прощавай».
10:35 Х/ф «Щастя за рецептом».
12:40 «Холостяк 7».
15:25 «Мiстичнi iсторiї 6» з
Павлом Костiциним».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
19:50,22:40,1:05 «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.
9:30,3:30 Зоряний шлях.
11:40,3:50 Реальна мiстика.
13:50 Т/с «Чужа доля», 1 i 2 с.
(12+).
15:30 Т/с «Чужа доля». (12+).
18:00 Т/с «Перстень з рубiном».
(12+).
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «На лiнiї життя», 17 i
18 с. (16+).
23:30 Х/ф «Водний свiт».
1:50 Телемагазин.
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».
13:10,18:10
«Найєкстремальнiшi».
14:00,1:35 «Поради лiкаря».
15:10 «Депутатська
приймальня».
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за днем».
17:10,20:20,1:05 «Ситуацiя».
17:20,0:20 «На часi».
19:00,22:15,2:30 «Київ Live».
20:30 «Служба порятунку».
21:25 «Найбiльшi танковi
битви».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
4:05 «Мультляндiя».

Вівторок • 23 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!
9:30,10:40,11:50,14:20,16:30,1:
00 Погода.
9:40,19:25 Д/с «1000 днiв для
планети».
10:50 Т/с «Бодо».
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 Д/с «Дива Китаю».
0:40 Д/с «Дика планета».
2:50 Д/с «Орегонський
путiвник».
3:20 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
3:45 Д/ф «Наївне малярство».
4:35 Д/ф «Вiденськими
стежками. Iвана Франка».
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».
9:30,11:00,12:20 «Чотири
весiлля».
12:45,14:00 «Мiняю жiнку».
15:45 Т/с «Я знову тебе
кохаю». (12+).
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:15,21:10 Т/с «Школа».
(16+).
22:10 «Iнспектор. Мiста».
23:45,1:40 Комедiя «Коханнязiтхання 2».
5:15 М/ф.

Iнтер

5:55 М/ф.
6:10,22:35 «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».
10:05,12:25,20:40 Т/с «Нитки
долi». (16+).
12:40 Т/с «Червона королева».
14:50,15:50,16:45,3:05
«Речдок».
18:00,19:00,3:50 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
0:25 Х/ф «У зонi особливої
уваги».
2:25,4:35 «Подробицi» - «Час».
5:15 «TopShop».

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,20:20 Громадянська
оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.

9:15,19:20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
10:10 Бiльше нiж правда.
11:05 Антизомбi.
12:00,13:15 Х/ф «Живеш тiльки
двiчi».
12:45,15:45 Факти. День.
14:50,16:15 Т/с
«Володимирська, 15». (16+).
17:15,21:25 «На трьох».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
23:30 Х/ф «Дiаманти
назавжди». (16+).
1:45 Т/с «Морська полiцiя.
Спецвiддiл». (16+).
3:10 Краще не повторюй.

Новий канал

3:00 Зона ночi.
4:50 Абзац.
6:35,8:30 Kids` Time.
6:40 М/с «Дракони: Перегони
безстрашних».
8:40 Серця трьох.
10:30 Ревiзор.
13:40 Пристрастi за Ревiзором.
16:20 Таємний агент.
17:30 Таємний агент. Постшоу.
19:20 Суперiнтуїцiя.
21:00 Аферисти.
22:00 Х/ф «Мачо i ботан».
0:00 Х/ф «Запит в друзi». (18+).
2:00 Х/ф «Нiчого собi
поїздочка». (16+).

СТБ

6:10,18:00,23:10 Т/с «Коли ми
вдома».
7:00 «Все буде смачно!»
7:55 «Холостяк 7».
15:25 «Мiстичнi iсторiї 6» з
Павлом Костiциним».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
19:50,22:40,1:05 «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
0,2:00 Сьогоднi.
9:30,2:55 Зоряний шлях.
10:30 Свекруха або невiстка.
11:20,3:50 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (16+).
15:50 Т/с «На лiнiї життя», 17 i
18 с. (16+).
18:00 Т/с «Перстень з
рубiном». (12+).
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «На лiнiї життя», 19 i
20 с. (16+).
23:30 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
(16+).
1:30 Телемагазин.

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
«Найєкстремальнiшi».
14:00,1:35 «Поради лiкаря».
15:10 «Депутатська
приймальня».
16:10,21:25 «Найбiльшi танковi
битви».
17:10,20:20,1:05 «Ситуацiя».
17:20,0:20 «На часi».
19:00,22:15,2:30 «Київ Live».
20:30 «Київськi iсторiї».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
4:05 «Мультляндiя».

Січень кожух до п’ят одягає і хитрі
візерунки на вікнах розписує
23 січня. День Григорія.
По цьому дню судили про майбутнє літо.
Прикмети
Багато на деревах інею — чекай багато роси.
Вітер з півдня — до грізного літа.
Коло навколо сонця або місяця — до морозів.
24 січня. День Федосія.
Прикмети
Якщо видається тепла погода, то весна буде теплою.
Федосів день теплий — весна буде ранньою.
Морози на Федосія несприятливі для майбутніх
ярих.

25 січня. Тетянин день.
На Тетяну пекли короваї у вигляді сонця, запрошуючи світило скоріше повернутися до людей. Такі
короваї потім їли всією сім’єю, щоб кожному дісталася часточка сонячної сили й тепла.
Прикмети
Якщо на Тетяну іде сніг — літо буде дощове.
На Тетяну сонечко прогляне рано — до раннього
прильоту птахів.

26 січня. День Єрмила.
У цей час, як правило, стояли сильні морози, тому
селяни скучали за теплом, примічали в цей день погоду на найближчі зимові дні. Особливо багато прикмет
в день Єрмила було пов’язано з кішкою.
Прикмети
Кішка лягає вгору черевом і потягується — до тепла.
Кішка стіну шкребе — негода біля воріт.
27 січня. День Ніни.
Прикмети
Дерева вкрилися інеєм — до тепла.
Білі хмари взимку — до холоднечі.
У морозний день пішов сніг — до потепління.

Середа • 24 січня

UA:Перший

6:00,16:45 М/с «Чорний
Джек».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,
18:05,21:00,1:55 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго
ранку, Країно!
9:30 Анонс дня.
9:35,10:40,16:30 Погода.
9:40,19:25 Д/с «1000 днiв для
планети».
10:50,23:20 Бiатлон. ЧЄ.
Iндивiдуальнi перегони.
Чоловiки 20 км.
13:10 РадiоДень.
13:55 Нашi грошi.
14:25,2:50 Бiатлон. ЧЄ.
Iндивiдуальнi перегони.
Жiнки 15 км.
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 Роздягалка.
21:50,2:35 Новини. Спорт.
22:15 Свiтло.
4:25 Д/ф «Грушевський.
Галицька весна української
iдеї».
4:55 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».
12:20,14:05 «Мiняю жiнку».
15:45 Т/с «Я знову тебе
кохаю». (12+).
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:15,21:15 Т/с «Школа».
(16+).
22:15 «Одруження наослiп 4».
23:45,1:35 Х/ф «Опiкун».
(16+).
5:00 М/ф.

Iнтер

5:45 М/ф.
6:10,22:30 «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».
10:05,12:25,20:40 Т/с «Нитки
долi». (16+).
12:40 Т/с «Червона
королева».
14:50,15:50,16:45,3:15
«Речдок».
18:00,19:00,4:00 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
0:25 Х/ф «Хiд у вiдповiдь».
2:10,5:15 «Подробицi» - «Час».
2:50 «Скептик 2».
4:45 «TopShop».

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,10:10 Громадянська
оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
11:05 Антизомбi.
12:00,13:15 Х/ф «Дiаманти
назавжди». (16+).

12:45,15:45 Факти. День.
14:55,16:15 Т/с
«Володимирська, 15». (16+).
17:15,21:25 «На трьох».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
23:30 Х/ф «Живи i дай
померти iншим». (16+).
1:45 Т/с «Морська полiцiя.
Спецвiддiл». (16+).
3:10 Краще не повторюй.

Новий канал

3:50,2:20 Зона ночi.
5:10 Абзац.
6:55,8:20 Kids` Time.
7:00 М/с «Дракони: Перегони
безстрашних».
8:30 Серця трьох.
10:30 Ревiзор.
13:30 Пристрастi за
Ревiзором.
16:00 Таємний агент.
17:30 Таємний агент. Постшоу.
19:20 Суперiнтуїцiя.
21:00 Аферисти.
22:00 Х/ф «Мачо i ботан 2».
0:10 Х/ф «Мачо i ботан».
2:15 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:00 «Все буде смачно!»
6:55 «Холостяк 7».
15:25 «Мiстичнi iсторiї 6» з
Павлом Костiциним».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00,23:10 Т/с «Коли ми
вдома».
19:50,22:40,1:05 «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:
00,2:00 Сьогоднi.
9:30,2:55 Зоряний шлях.
10:30 Свекруха або невiстка.
11:20,3:50 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (16+).
15:50 Т/с «На лiнiї життя», 19 i
20 с. (16+).
18:00 Т/с «Перстень з
рубiном». (12+).
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «На лiнiї життя», 21 i
22 с. (16+).
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину». (16+).
1:30 Телемагазин.
2:10 «Iнспектор - детектив
3:25,1:40 Комедiя Любов
чарівна
4:15 М/ф.

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,21:00,2
3:00,1:15,3:45 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
13:10,18:10
«Найєкстремальнiшi».
14:00,1:35 «Школа права».
15:10 «Депутатська
приймальня».
16:10,21:25 «Найбiльшi
танковi битви».
17:10,20:20,1:05 «Ситуацiя».
17:20,0:20 «На часi».
19:00,22:15,2:30 «Київ Live».
20:30 «Якiсне життя».
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея».
4:05 «Мультляндiя».

прикмети
Якщо вітер — рік буде сирий.
Зоряна ніч — до врожаю льону.
Зірки сильно блищать — до морозу, зірки тьмяні
— до тепла.
Зірки «грають» — до хуртовини.

29 січня. День Петра.
Прикмети
Якщо в коморах житнього хліба залишилося більше половини, бути врожаю.

30 січня.
Зазвичай в цей час холоди відступають і настає
відлига, тільки це тепло оманливе, тому що слідом за
ним приходять сильні морози.
Прикмети
Перезимник — обнадіє, а потім обдурить — усе морозом стягне.
Не вір теплій погоді взимку.

28 січня. День Павла.

31 січня. День Кирила і Афанасія.

День на Павла вже відчутно додавався, тому і з’явилася в народі така приказка: «Павло взимку —
день приволік». Людина, що народилася в цей день,
одягала на себе як оберіг лляну сорочку, а під подушку клала пучок льону, щоб відвести погані сни.
Прикмети
Петро та Павло день додали.

Згідно з прикметами, в цей день завжди бувають
сильні морози, а заметіль заціловує — морозить, валить із ніг. Звідси й одна з назв — Афанасій-ломонос.
Прикмети
Якщо на Афанасія хуртовина і завірюха — весна
затягнеться.

5
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ОВЕН (21.03-20.04).
На цьому тижнi можете
вирушити в дiлову поїздку,
але будьте особливо уважнi до свого
здоров`я, є ризик застудитися. У понедiлок поспiшiть завершити важливi
справи, подумайте, що можна зробити заздалегiдь. У вiвторок, особливо в
другу половину дня, небажанi вiзити
в адмiнiстративнi установи, а перебуваючи далеко вiд дому, варто бути
обачним. Не слiд піддаватися азарту в
середу. У вихiднi бiльше спiлкуйтеся
із сiм`єю.
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Цього тижня вас очікує
безліч подiй: активне листування з дiловими партнерами, зустрiчi з рiзними важливими для вас
людьми, короткостроковi поїздки. У
понедiлок вам необхiдно почати реалiзовувати свої плани, iнакше можете втратити сприятливий момент
для їх подальшого розвитку. Четвер
може виявитися одним із найважчих днiв тижня в психологiчному
планi. В кiнцi тижня постарайтеся
придiлити увагу сiм`ї.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Розташування зiрок дасть
можливiсть проявити свої
найкращi якостi. На роботi у вас
буде повне взаєморозумiння з начальством i колегами. Постарайтеся
вчасно завершити розпочатi справи
i не брати поки на себе додаткових
обов`язкiв. Контролюйте свої емоцiї, можете зопалу наговорити зайвого, про що потiм жалкуватимете. Менше хвилюйтеся, бiльше вiрте
у свої сили.
РАК (22.06-22.07)
Можете зануритися в рiзноманiтні дiлові та особисті
проблеми. Вам необхiдно повірити
у власні сили. На початку тижня постарайтеся проявляти практичнiсть
у справах i розмiренiсть у життi, що
зумовить успiх у найближчому майбутньому. Цiкаве знайомство в середу сприятиме професiйному успiху. У
п`ятниця зможете багато що встигнути i отримати задоволення вiд результатiв. Субота мине в дружньому
спiлкуваннi, проте бажано звiльнитися вiд опiки свого оточення.
ЛЕВ (23.07-23.08)
На цьому тижнi вам доведеться обстоювати свої погляди. Завдання хоч i шляхетне, але
iнколи дуже обтяжливе. Не вiдмовляйтеся від поступок у дрiбницях.
Будьте завбачливi, але не звалюйте
на себе чужі повноваження, подяки
не буде. Вам варто проявити активнiсть у питаннях кар`єри, щоб мати
удачу. У четвер матимете вiдповiдальну роботу. П`ятниця - не найвдалiший день для вiдвертої розмови
з начальством, постарайтеся вiдбутися загальними фразами.
ДІВА (24.08-23.09)
На цьому тижні вам, щоб
виконати те, що намiтили,
знадобиться впевненiсть у власних
силах, зосередьтеся на найголовнiшому. У вiвторок не бажано зв`язуватися з будь-якими сумнiвними
проектами, а тим бiльше ризикувати репутацiєю. Вашi амбiцiї можуть призвести до непорозумiнь з
колегами по роботi. У середу будуть
вдалими поїздки, переговори i робота з юридичною документацiєю.
П`ятниця сприятлива для завершення старих справ i нових цiкавих
починань. Навiть невелика подорож
у вихiднi обiцяє приємний вiдпочинок у хорошiй компанiї.

Сьогодні – Водохреще!

Важливі поради
Щоб хрещенське купання принесло лише користь, напередодні свята
потрібно ознайомитися з головними
правилами.
Перше – проконсультуйтеся з лікарем. Якщо медики діагностували у вас
цукровий діабет, глаукому, виразку
шлунка, холецистит, а також захворювання серцево-судинної системи, купання в ополонці вам протипоказано.
Друге – «правильна» ополонка.
Ідеальною ополонкою для купання
вважається та, глибина якої не перевищує 1,8 метра, має огорожу по периме-

тру та використовується для купання
вже не перший рік. Місце для водохресних купань повинно бути обладнане за всіма правилами безпеки, адже
від цього залежить життя та здоров’я
тих, хто купається.
Третє – одяг. Для купання знадобиться купальник або плавки, рушник
для обтирання, а для підходу до ополонки – взуття на неслизькій підошві
або вовняні шкарпетки. І не забудьте
про комплект із сухим одягом, у який
необхідно буде перевдягнутися.
Четверте – розігрійтеся перед купанням. Тіло повинно бути гарячим, але
не спітнілим.
П’яте – купатися з головою не
обов’язково. І хоча традиція говорить
про триразове занурення в ополонку з
головою. Проте якщо вам доведеться
їхати через усе місто додому після купання в ополонці, мокре волосся може
зіграти з вами злий жарт.
Шосте – стережіться ейфорії. Дуже
часто, занурившись в крижану воду, в
організмі людини відбувається сплеск
емоцій, і вона й далі купається в ополонці. Залишившись у воді понад п’ять
хвилин, ви ризикуєте отримати переохолодження й подальші проблеми зі
здоров’ям.
Сьоме – після купання потрібно
обов’язково зігрітися. Розітріться
рушником. Одягніть сухий теплий
одяг і випийте гарячого чаю.
Восьме – не вживайте спиртного
перед купанням. Максимум що можна дозволити, це чарочку церковного
кагору після купання. Доведено, що
спиртне викликає помилкове відчуття
тепла. І випивши більше, ви ризикуєте
захворіти.
Дев’яте – довіряйте своїм відчуттям.
Якщо купання в крижаній воді вас жахає, подумайте ще раз, чи потрібно занурюватися в ополонку.
Десяте – не забудьте помолитися.
Нехай це буде «Отче наш» або інша відома вам молитва. Попросіть Всевишнього
очистити вашу душу й тіло.
Богдан Ляховець

крім сходу і заходу, достатньо активних пари циклонів, які призведуть до
сильного, місцями дуже сильного снігу, налипання мокрого снігу, а також
посилення швидкості вітру, хуртовини. Прогнозуємо приріст сніжного
покриву до 10 сантиметрів», – зазначив Микола Кульбіда.

«Сумарна кількість висоти снігового покриву може становити
20-30 сантиметрів в більшості областей України», – додав директор
Укргідрометцентру.
Він також повідомив, що 21-22 січня очікується глибокий та активний
циклон із Балканського півострову,
який принесе сильні снігопади з переходом у дощ, дощ у сніг, штормові
вітри, ожеледицю і посилення штормового вітру до 15-24 метрів за секунду.
Також прогнозують значні коливання температурного режиму.
«Починаючи з 25 січня висока
ймовірність сильного похолодання в
Україні, зі зниженням температури
до -14, -19, а з 27-28 січня до 20-25
градусів морозу», – заявив директор
Укргідрометцентру.

Водохреще святкують 19 січня, зазвичай православні та греко-католики відзначають Хрещення Господнє (Богоявлення). Водохреще – це важливе свято новорічно-різдвяного циклу.

З історії
Коли Ісусу Христу виповнилося
30 років, він прийняв хрещення від
Івана Хрестителя на річці Йордан.
Християнські перекази оповідають:
як Син Божий виходив із води, небеса
розкрилися, і цієї миті на плече його
опустився Святий Дух у вигляді голуба. Спаситель започаткував Таїнство
Водохрещення – одне із семи головних церковних таїнств, завдяки якому
людина ніби заново народжується для
життя во Христі.
Напередодні Водохреща святкують
«Голодну кутю» або другий Святий
Вечір. Цього дня віряни постять, а до
столу сідають лише, коли засяє вечірня
зоря. Наступного дня, зранку, йдуть до
церкви святити воду. Цією водою розпочинається вранішня трапеза, нею
кожен господар кропить усіх членів
родини та житло.
Опівночі перед Водохрещем вода в
річках, як вірили селяни, хвилюється.
Були колись такі відважні любителі
таємного, які ходили вночі на річку
спостерігати це явище, але… ріки в
цей час, звичайно, укриті льодом, і що
там під кригою робиться – невідомо.
Та все-таки набрана з річки опівночі
перед Водохрещем вода – цілюща; її
зберігали за образами на випадок поранення або тяжкої хвороби.
У день Хрещення багато вірян купаються в ополонці, щоб зміцнити
своє фізичне та психологічне здоров’я.
Священики та люди окунаються в
прорубаних ополонках, кожна з яких
символізує річку Йордан. Отець освячує воду, триразово занурюючи хрест,
запалює вогонь і читає молитву. Після
цього всі охочі заходять у крижану
воду, хрестяться і промовляють молитви. Цим обрядом віряни показують, що
готові йти за Ісусом Христом, приймаючи хрещення і християнську віру.
До Водохреща жінки намагалися
не полоскати у воді білизну, бо «там
чорти сидять і можуть учепитися».
Натомість, дівчата у вже освячену воду
клали калину або намисто та вмивалися, «аби щоки були рум’яними». Лише
цього дня жінки самі ходили по воду,
увесь інший час це мали робити чоло-

віки. Після Водохреща розпочинався
новий весільний сезон, який тривав
аж до Великого посту. Це час веселощів, вечорниць та активного дозвілля.
За народним повір’ям, якщо під час
освячення води піде сніг, то наступний рік буде врожайним. Похмурий
день на Водохреще означав, що хліба буде вдосталь. Наші предки також
спостерігали цього дня за місяцем і
зорями: якщо він був у повні – чекали
на велику воду, якщо ніч була багата на
зірки – сподівалися на врожай горіхів
і ягід.

Діставайте
кожухи

Із 18 січня в Україні очікуються снігопади та хуртовини, а з 25 січня похолодання зі зниженням температури до 20 -25 градусів морозу.
ро це заявив директор Укргідро
метцентру Микола Кульбіда під
час засідання штабу ДСНС щодо заходів із попередження надзвичайних ситуацій у зимовий період.
«Ми чекаємо як мінімум два періоди погіршення погодних умов,
які можуть призвести до суттєвого погіршення роботи господарства
та створити проблеми населенню.
18 січня очікується проходження
через центральну частину України,

П
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Які квіти дарувати жінці

відповідно до знаку Зодіаку

Якщо ви досі не знаєте, які квіти подобаються коханій, спробуйте
скласти букет, виходячи з її знаку Зодіаку.
Овен
Темпераментним і пристрасним
Овнам і квіти потрібно дарувати відповідні – червоного або яскраво-оранжевого кольору. Їм сподобаються лілії, троянди, тюльпани, а якщо хочете
продемонструвати свій романтичний
настрій, подаруйте букетик фіалок.
Зверніть увагу на декор – упаковка
повинна бути модною, креативною,
навіть екстравагантною, можна доповнити її золотими та срібними дротиками, гілками, декоративними намистинками.

Діви
Витриманих Дів підкорити надмірною оригінальністю не вдасться, тому
їх потішать класичні квіткові композиції в білих, блакитних і зеленуватих
тонах. Вибір квітів досить різноманітний: традиційні троянди, айстри,
півонії, дрібні гвоздики, польові квіти.
А ось чого більшість Дів не сприймають, так це гладіолуси і тигрові лілії. Ці
рослини представниці знака вважають
чоловічими.

нарцисів, гіацинтів підібрати оформлення з декоративної зелені з різьбленим листям (наприклад, пальму)
і натуральної упаковки (наприклад,
джут). Представники знаку оцінять
композиції з переважанням червоних і фіолетових тонів. Якщо ваш
букет буде пишним і життєрадісним,
вважайте, що ви догодили своєму
Стрільцеві.

Козеріг
Козероги досить консервативні,
тому вони віддають перевагу монохромним букетам ніжних відтінків,
наприклад, блідо-рожевим гвоздикам,
жовтим тюльпанам. Якщо ваш Козеріг
захворів, подаруйте йому … кактус!
Ці колючі рослини допомагають представникам знаку швидше одужати й
поповнити запас сил. Але ніколи не
даруйте їм айстри і дзвіночки.

Телець
Романтичних Тельців потішити нескладно: вони будуть у захваті від красиво оформленого букета з великих квітів –
троянд, гербер, гладіолусів. Тональність
букета – рожево-червона, при цьому не
забороняється додавання білого.
Багато Тельців зовсім відмовилися
б від упаковки, тому в декорі уникайте пишноти, можете обійтися прозорою плівкою або сіткою в колір букета.
Якщо хочете зворушити представницю
цього знаку, подаруйте їй милий букет
конвалій, незабудок або пролісків, але
крім тюльпанів і темних орхідей – у
Тельців вони викличуть лише зневіру.
Близнюки
Цей демократичний знак зрадіє
будь-яким квітам, крім орхідей – вони
не підходять Близнюкам на енергетичному рівні, підсвідомо викликаючи
відторгнення і внутрішній протест.
Тому під час складання букета можете
фантазувати, сміливо комбінуючи квіти білого, жовтого, фіолетового кольору. Щасливе число квітів – 7 або 21.
Рак
Жінки-Раки обожнюють витончені
рослини світлих тонів і з незвичайним ароматом. Їм припадуть до смаку
і доведуть теплі почуття дарувальника
лілії, кали, проліски і навіть бузок. У
декорі можна використовувати сердечка – представниці знаку дуже люблять
цей символ, він їх окрилює і налаштовує на позитив. А ось що їх не надихне,
так це півонії, мімози та гвоздики.
Лев
Головне в букеті для представниць
знаку – шик, блиск, краса. Щоб приголомшити цих вишуканих красунь і принести їм естетичне задоволення, вибирайте рослини, які символізують достаток і
багатство. Чудово підійдуть квіти жовтих, яскраво-червоних відтінків.
Наприклад, великі червоні троянди,
щільно притиснуті одна до одної і перев’язані золотою стрічкою. Якщо хочете подарувати кошик-композицію,
зробіть її з троянд, хризантем, гладіолусів – ці квіти граціозні Левиці просто обожнюють.

Терези
Терезам до вподоби солодкі аромати
і ніжні відтінки – ліловий, рожевий.
Оберіть троянди, орхідеї, гарденії. При
цьому враховуйте, що декор повинен
бути вишуканим, але не екстравагантним – представникам знаку не подобається асиметрія. Уникайте дарувати
щось жовте або червоне (будь-то квіти
або упаковка), відмовтеся також від
конвалій, ірисів, незабудок.
Скорпіон
Динамічним і рішучим Скорпіонам
підійдуть каскадні або конусоподібні композиції, вони по-справжньому
оцінять лише «статусні» квіти – троянди, орхідеї, незвичайні хризантеми.
Ідеальне поєднання тонів – жовтий і
бордово-червоний. Погана ідея подарувати Скорпіону мімози, жоржини,
незабудки – вони не викличуть у представників знаку захвату.
Стрілець
У букеті для цих жінок потрібно
зуміти поєднати оптимізм і врочистість. Наприклад, до тюльпанів,

Водолій
Незвичайна і неповторна – такою
повинна бути квіткова композиція для
представниць цього знаку. Наприклад,
можна поєднати в одному букеті ніжні весняні квіти з екзотичними (кали,
орхідеї, антуріум, протея) найнеймовірнішого забарвлення. В оформленні
можна використовувати гілочки апельсинового дерева – Водоліям дуже
подобається його аромат. Краща форма для композиції – каскадна.
Риби
Якщо хочете догодити Рибам, подбайте про те, щоб букет був стильним, неймовірно красивим і з першого
погляду налаштовував на позитив. У
композиції можна поєднувати квіти
білого, блакитного, фіолетового кольорів. «Любимчики» більшості Риб –
орхідеї і лілії. А ось гербери і тюльпани
в букет обирати не варто, вони навіюють на Риб тугу.
До речі, Риби – той знак, який із натхненням прийме в подарунок квітку
в горщику і доглядатиме за нею з любов’ю і турботою.

Святкові та вихідні дні у 2018 році
Кабінет Міністрів рекомендує у
2018 році перенести 5 робочих
днів, наближених до свят, для раціонального використання робочого часу й створення сприятливих умов для святкувань.
окрема, робочий день п’ятниці, 9
березня, рекомендується перенести на суботу, 3 березня (8 березня
українці святкують Міжнародний жіночий день).
Понеділок,
Понеділок, 30
30 квітня,
квітня, —
— перенести
на суботу 5 травня (1 травня — День
праці).

З

П’ятницю,
П’ятницю, 29
29 червня,
червня, —
— на
на суботу, 23 червня (28 червня — День
Конституції).
Понеділок,
Понеділок,24
24грудня,
грудня,
——
на на
суботу,
суботу,
22
грудня
22 грудня
(25(25
грудня
грудня——Різдво
РіздвоХристове
Христове
за григоріанським календарем).
календарем).
Понеділок,
Понеділок,31
31 грудня,
грудня,—
— на
на суботу,
29 грудня (1 січня — Новий рік).
Такі рекомендації стосуються підприємств, закладів і організацій,
для працівників яких установлена
5-денний робочий тиждень із 2 вихідними днями (субота й неділя), за
винятком органів Пенсійного фонду,

Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»,
Державної казначейської служби й
банківських установ.
Спеціальний режим роботи банків
і їх установ у зазначені дні встановлює Національний банк.

Астрологічний прогноз

на 22-28 сiчня 2018 року

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Удача нинi на вашому боцi.
Особливо успiшною буде
дiяльнiсть, пов`язана з викладанням, навчанням, спортом, розвагами. З`явиться можливiсть підвищити свiй професiйний авторитет. Вам
будуть довiряти i чекати пiдтримки
та допомоги. Допомога ближньому - це чудово, але не робiть це на
шкоду особистому життю. Вихiднi
добре провести на свiжому повiтрi.
Постарайтеся не придушувати
iнiцiативу дiтей.
СКОРПІОН (24.10-22.11)
Ваш творчий iмпульс здатний змести всi перепони i
перешкоди. У вашiй працездатностi
та терпiннi — запорука успiху на
цьому тижнi. У вiвторок приємний
сюрприз поліпшить ваш настрiй.
Субота може виявитися найскладнiшим днем тижня: вам треба зберігати спокiй, але в підсумку ви
вийдете на новий рiвень. Проявiть
чуйнiсть i увагу - не виключено, що
хтось iз близьких потребує вашої
допомоги, але соромиться сказати
про це.
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Ви
наполегливо
просуваєтеся до своєї мети.
Зустрiчайтеся з друзями i спiлкуйтеся з природою. Постарайтеся використовувати сприятливий час для
нових знайомств, налагодження необхiдних контактiв i зв`язкiв. До вас
своєчасно надiйде необхiдна iнформацiя, пов`язана з роботою. У стосунках із близькими iнодi важливiше не скiльки ми для них робимо,
а що саме. Не плутайте кiлькiсть з
якiстю. Не забувайте про культурне
життя, відвідуйте театри, концерти
й виставки.
КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Вам слід поповнити багаж
професiйних знань, щоб не
почуватися нiяково через власну
некомпетентнiсть у певних питаннях. Щоб посісти лідерські позиції,
вам необхiдно стати дипломатом i
не квапити подiї. Вашому другу або
партнеровi, ймовiрно, знадобиться ваша допомога, не вiдмовляйте.
Найсприятливіший для вас день —
субота, несприятливий — понедiлок.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
На цьому тижнi ефективнi
активнi дiї i пряме обговорення проблем. У вiвторок будьте
особливо уважнi під час заповнення
паперiв, читайте те, що збираєтеся
пiдписати. У середу не нехтуйте порадами друзiв, вони пiдкажуть, як
обрати правильне рiшення. З четверга стане значно легше жити, так
як багато питань буде вирiшено без
напруги, знизиться конфлiктнiсть
у колективi. У недiлю можете бути
емоцiйно вразливi, не нервуйте через дрiбницi.
РИБИ (20.02-20.03)
Ваша активнiсть не повинна переходити у войовничiсть. Тодi можна розраховувати
на стабiлiзацiю матерiального становища. На роботі уникайте конфлiктiв із колегами. Коли в середу вас
спробують спокусити грандiозними
проектами, не соромтеся ставити
запитання, це дасть можливість
уникнути розчарування. У недiлю
корисно знайти час для творчостi.
Деяким представникам цього знаку доведеться працювати навіть у
вихiдні.
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UA:Перший

6:00,16:45 М/с «Чорний Джек».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:0
0,18:05,21:00,1:55 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Анонс дня.
9:35,10:40,11:50,14:20,16:30
Погода.
9:40,19:25 Д/с «1000 днiв для
планети».
10:50 Т/с «Бодо».
11:55 Д/с «Смаки культур».
13:10,14:30 РадiоДень.
13:55,0:10 Роздягалка.
15:15 Надвечiр`я. Долi.
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 «Обсерваторiя «Бiлий
Слон».
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».
23:45 Д/с «Музична одiсея
Арiрант. Шоу».
0:40 Д/с «Незвичайнi культури».
2:50 Д/с «Орегонський путiвник».
3:20 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
3:45 Д/ф «Iван Боберський. Де
сила, там воля вiтає».
4:25 Д/ф «Данило Галицький.
Таємницi однiєї перемоги».
4:55 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
:40 «ТСН».
9:30,10:50,12:20 «Чотири весiлля».
12:35,14:00 «Мiняю жiнку».
15:45 Т/с «Я знову тебе кохаю».
(12+).
17:10 Т/с «Нескiнченне кохання».
(12+).
20:15,21:15 Т/с «Школа». (16+).
22:15 «Мiняю жiнку 13».
23:15,1:15 Комедiя «Фальшивi
заручини». (16+).
4:55 М/ф.

Iнтер

5:55 М/ф.
6:10,22:35 «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».
10:05,12:25,20:40 Т/с «Нитки
долi». (16+).
12:40 Т/с «Червона королева».
14:50,15:50,16:45,3:15 «Речдок».
18:00,19:00,4:00 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
0:25 Х/ф «Без особливого ризику».
2:10,5:15 «Подробицi» - «Час».
2:50 «Скептик 2».
4:45 «TopShop».

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 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 «Живи i дай
померти iншим». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
15:00,16:15 Т/с «Володимирська,
15». (16+).
17:20,21:25 «На трьох».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Iнсайдер.
23:30 Х/ф «Людина iз золотим
пiстолетом».
1:50 Т/с «Морська полiцiя.
Спецвiддiл». (16+).
3:10 Краще не повторюй.

Новий канал

3:00 Зона ночi.
3:50 Абзац.
5:50,7:00 М/с «Дракони: Перегони
безстрашних».
6:55,8:15 Kids` Time.
8:20 Серця трьох.
10:20 Ревiзор.
13:20 Пристрастi за Ревiзором.
16:20 Таємний агент.

17:40 Таємний агент. Пост-шоу.
19:20 Суперiнтуїцiя.
21:00 Аферисти.
22:00 Х/ф «Вовк з Уолл-Стрiт».
(18+).
1:30 Х/ф «Мачо i ботан 2». (16+).

СТБ

5:55,18:00 Т/с «Коли ми вдома».
7:50 «Все буде смачно!»
9:45 «Холостяк 7».
15:25 «Мiстичнi iсторiї 6» з
Павлом Костiциним».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
19:50,22:40 «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:
00 Сьогоднi.
9:30,2:55 Зоряний шлях.
10:30 Свекруха або невiстка.
11:20,3:50 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (16+).
15:50 Т/с «На лiнiї життя», 21 i 22
с. (16+).
18:00 Т/с «Перстень з рубiном».
(12+).
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «На лiнiї життя», 23 i 24
с. (16+).
23:30 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
(16+).
1:30 Телемагазин.

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 «Найєкстремальнiшi».
14:00,1:35 «Поради лiкаря».
15:10 «Депутатська приймальня».
16:10,21:25 «Найбiльшi танковi
битви».
17:10,20:20,1:05 «Ситуацiя».
17:20,0:20 «На часi».
19:00,22:15,2:30 «Київ Live».
20:30 «Прогулянки мiстом».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
4:05 «Мультляндiя».
6:30 «Дотик з Чарльзом Стенлi».

UA:Перший

6:00,16:45 М/с «Чорний Джек».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,18:05,21:
00,1:55 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго
ранку, Країно!
9:30,10:40,11:45,13:30,16:30
Погода.
9:40,19:25 Д/с «1000 днiв для
планети».
10:50 Т/с «Бодо».
11:55,2:50 Бiатлон. ЧЄ. Спринт.
Чоловiки 10 км.
13:55 «Схеми» з Н. Седлецькою.
14:30 РадiоДень.
14:55,4:20 Бiатлон. ЧЄ. Спринт.
Жiнки 7,5 км.
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 «Просто уяви».
0:10 Д/ф «Чесно жити i чесно
померти. Iгуменя Йосифа Вiтер».
0:55,5:30 Бабин Яр. Без права на
iснування.
5:45 Д/ф «Олександра Шулежко.
Доля праведницi».

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».
12:20,13:50 «Мiняю жiнку».
15:45 Т/с «Я знову тебе кохаю».
(12+).
17:10 Т/с «Нескiнченне кохання».
(12+).
20:00 «Лiга смiху».
0:00 Драма «Мiй найкращий
ворог». (16+).
2:05 Трилер «Екстрасенс». (16+).
5:35 М/ф.

10:05,12:25 Т/с «Нитки долi».
(16+).
12:40 Т/с «Червона королева».
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
18:00 «Стосується кожного».
20:00,3:15 «Подробицi тижня».
23:50 Х/ф «З пекла в пекло».
(16+).
2:00 Х/ф «Юденкрайс, або Вiчне
колесо».
4:55 «TopShop».
5:25 Х/ф «Я люблю». (16+).

СТБ

6:00,18:00,0:25 Т/с «Коли ми
вдома».
7:55 Х/ф «Молода дружина».
9:55 Х/ф «П`ята група кровi».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
19:50,22:40,1:15 «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.
9:30,5:40 Зоряний шлях.
10:30 Свекруха або невiстка.
11:20,4:00 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Агенти
справедливостi. (16+).
15:50 Т/с «На лiнiї життя», 23 i 24
с. (16+).
18:00 Т/с «Перстень з рубiном».
(12+).
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Моє нове життя», 1
i 2 с.
23:20 Слiдами iншого батальйону
«Донбас».
0:00 Т/с «Моє нове життя».
1:50 Телемагазин.
2:20 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
(16+).

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30,2:15 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10:10 Iнсайдер.
11:05,20:20 Антизомбi.
12:05,13:15 Х/ф «Людина iз
золотим пiстолетом».
12:45,15:45 Факти. День.
15:05,16:15 Т/с «Володимирська,
15». (16+).
17:35 «На трьох».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
21:25 Дизель-шоу.
0:00 Х/ф «Шпигун, який кохав
мене».
2:35 Т/с «Морська полiцiя.
Спецвiддiл». (16+).
3:25 Х/ф «Секретний ешелон».

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,21:00,23:00,
1:15,3:45 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
13:10,18:10,4:05
«Найєкстремальнiшi».
14:00,1:35 «Школа права».
15:10 «Депутатська
приймальня».
16:10,21:25 «Найбiльшi танковi
битви».
17:10,20:20,1:05 «Ситуацiя».
17:20,0:20 «На часi».
19:00,22:15,2:30 «Київ Live».
20:30 «Мiсто добра».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
4:55 «Мультляндiя».
Суббота, 27 января

Новий канал

Iнтер

3:50,2:50 Служба розшуку дiтей.
3:55,2:55 Зона ночi.
5:25 Абзац.
7:15,8:45 Kids` Time.
7:20 М/с «Дракони: Перегони
безстрашних».
8:50 Серця трьох.
10:50 Ревiзор.
13:50 Пристрастi за Ревiзором.
16:30 Таємний агент.
17:30 Таємний агент. Пост-шоу.
19:20 Суперiнтуїцiя.
21:00 Аферисти.
22:00 Х/ф «Афера Томаса

22:45 Х/ф «Лiцензiя на
вбивство».
1:15 Х/ф «Iз Росiї з любов`ю».
(16+).
3:10 Х/ф «Постання свiту», 1 с.

9:00 «Все буде смачно!»
10:55,0:45 «Х-Фактор 8».
19:00 Х/ф «Добiгти до себе».
(12+).
22:50 Х/ф «Мрiяти не
шкiдливо». (12+).

5:55 М/ф.
6:10,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».

Крауна».
0:10 Х/ф «Утiкач». (16+).

Субота • 27 січня
UA:Перший
/

6:00 Д ф «Олександра
Шулежко. Доля праведницi».
6:30 Д/ф «Мисливцi на
нацистiв».
9:20 Бабин Яр. Без права на
iснування.
9:40 Д/ф «Примара Бабиного
Яру».
11:00 Д/ф «Iспит на
людянiсть».
12:00 Хвилина мовчання
пам`ятi жертв Голокосту.
12:05 Х/ф «Пророк Iєремiя».
13:55,0:15 Бiатлон. ЧЄ.
Переслiдування. Чоловiки
12,5 км.
15:00,17:10 Д/с «Дика
планета».
15:55,1:40 Бiатлон. ЧЄ.
Переслiдування. Жiнки 10 км.
16:55,0:55 Погода.
18:35 Х/ф «Старий добрий
День Подяки».
20:25 «Гордiсть свiту».
21:00,1:10 Новини.
21:35,5:10 Розсекречена
iсторiя.
22:35 Вiйна i мир.
23:20 Д/ф «Легiон. Хронiка

Української Галицької армiї».
2:20 Д/ф «Українська
революцiя».
3:20 Д/с «Орегонський
путiвник».
3:50 Д/ф «Вони боролись до
загину», 1 с.
4:20 Надвечiр`я. Долi.

Канал «1+1»

6:00,19:30 «ТСН».
6:45 «Грошi».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:45 «Iнспектор. Мiста».
11:30 Драма «Сiсi - прекрасна
iмператриця». (16+).
15:40 Мелодрама «Не можу
забути тебе». (12+).
20:15 Мелодрама
«Випадкових зустрiчей не
буває». (16+).
0:15 «Вечiрнiй Київ».
2:25 Драма «Мiй найкращий
ворог». (16+).

Iнтер

6:35 М/ф.
7:20 «Чекай на мене».
8:50 «Подорожi в часi».
9:30,3:40 Х/ф «Хазяїн тайги».
11:00 Х/ф «Вертикаль».

УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА!

12:45 Х/ф «Балада про
доблесного лицаря Айвенго».
14:30 Х/ф «Мiсце зустрiчi
змiнити не можна», 1-4 с.
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Мiсце зустрiчi
змiнити не можна», 5 с.
22:15 «Великий бокс.
Олександр Усик - Майрiс
Брiєдiс».
1:45 Х/ф «Шульга». (16+).
5:00 «TopShop».

ICTV

5:40 Скарб нацiї.
5:50 Еврика!
6:00 Факти.
6:20 Бiльше нiж правда.
7:30 Т/с «Вiддiл 44».
(16+).
10:50,13:00 Х/ф «Постання
свiту».
12:45 Факти. День.
13:15 Х/ф «Патрiот». (16+).
16:10 Х/ф «I цiлого свiту
замало». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20:05 Х/ф «007: Координати
«Скайфолл». (16+).

Новий канал

3:00,1:10 Зона ночi.
6:00 М/с «Лунтiк i його друзi».
6:20 Ревiзор.
9:20 Пристрастi за Ревiзором.
11:50 Х/ф «Утiкач». (16+).
14:20 Х/ф «Трейсери».
16:10 Х/ф «Карате-пацан».
19:00 Х/ф «Останнiй володар
стихiй». (16+).
21:00 Х/ф «Я номер чотири».
23:00 Х/ф «Будинок воскових
фiгур». (18+).

СТБ

6:05 Х/ф «Спокута».
8:00 «Караоке на Майданi».

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00,2:20 Сьогоднi.
7:15,4:30 Зоряний шлях.
9:15 Т/с «Моє нове життя».
13:00 Т/с «Обраниця»,
1 i 2 с. (16+).
15:20 Т/с «Обраниця».
(16+).
17:45 Т/с «Поранене серце»,
1 i 2 с.
19:40 Т/с «Поранене серце».
22:10 Х/ф «Один єдиний i
назавжди». (16+).
1:50 Телемагазин.
3:00 Т/с «20 рокiв
без любовi». (16+).

ТК «Київ»

8:00 «Ранок по-київськи».
10:30 «Київ музика».
11:00,23:35 «Телемаркет».
14:00,5:35 «Мультляндiя».
14:40 «Українська пiсня
року».
16:20 «Київськi iсторiї».
16:50 «Паспортний стiл».
17:00,21:00,23:15,
5:15 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
17:10 «Служба порятунку».
17:40 «Якiсне життя».
18:05,4:25 «Вирiшальнi битви
Другої свiтової вiйни».
19:00,3:00 «Київ Live».
20:30 «Життєвi iсторiї».
21:25 Х/ф «Зрада».
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея».
0:35 Х/ф «Авантi!»

Недiля • 28 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.
9:25 Анонс дня.
9:30 Х/ф «Пророк Iєремiя».
11:35 Д/ф «Обсерваторiя «Бiлий
Слон».
12:10 Перший на селi.
12:40,20:10 Д/с «Незвичайнi
культури».
13:55,23:05 Бiатлон. ЧЄ.
Одиночна змiшана естафета.
14:55 Фольк-music.
15:55,23:50 Бiатлон. ЧЄ. Змiшана
естафета 2x6 + 2x7,5.
17:45 Т/с «Iмперiя».
20:25 «Гордiсть свiту».
21:35 Програма з Майклом Щуром.
22:15 Д/с «Зустрiч Лувру та
Забороненого мiста».
1:40 Д/ф «Бiй за гору Макiвка».
3:45 Д/ф «Вони боролись до
загину», 2 с.
4:15 Свiтло.
5:10 Розсекречена iсторiя.

Канал «1+1»

6:10 «ТСН».
7:05 «Українськi сенсацiї».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:40 М/ф «Маша i ведмiдь».
9:50 «Битва громад».
10:55,11:55,13:05,14:10 «Свiт
навиворiт 5: Iндонезiя».
15:30 «Лiга смiху».
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Голос країни 8».
23:10 Мелодрама «Домашняя
работа».
0:50 Трилер «Екстрасенс». (16+).

Iнтер

5:30,2:25 «Подробицi» - «Час».
6:00 М/ф.
6:25 «Великий бокс. Олександр

Усик - Майрiс Брiєдiс».
8:00 «Удачний проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Рай i
пекло».
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження».
12:00 Х/ф «Фантомас проти
Скотланд-Ярду».
14:00 Т/с «Генеральська
невiстка», 1-4 с.
17:50 Т/с «Червона королева»
20:00 «Подробицi».
20:30 Т/с «Червона королева»,
11 i 12 с.
22:55 Х/ф «Варенька».

ICTV

5:35 Скарб нацiї.
5:45 Еврика!
5:50 Факти.
6:15 Бiльше нiж правда.
8:00 Х/ф «Патрiот». (16+).
11:00,13:00 Х/ф «Iз Росiї з
любов`ю».
12:45 Факти. День.
13:25 Х/ф «Лiцензiя на вбивство».
16:00 Х/ф «007: Координати
«Скайфолл».
18:45 Факти тижня. 100 хвилин з
О. Соколовою.
20:35 Х/ф «Помри, але не зараз».
23:10 Х/ф «I цiлого свiту замало».
1:35 Х/ф «Доктор Ноу».

Новий канал

3:00 Зона ночi.
4:40 Стендап-шоу.
5:30,6:50 М/с «Дракони:
Перегони безстрашних».
6:45,7:45 Kids` Time.
7:50 Х/ф «Карате-пацан». (16+).
10:20 Х/ф «Дев`ять ярдiв». (16+).
12:20 Х/ф «Дев`ять ярдiв 2».
14:10 Х/ф «Останнiй володар
стихiй».
16:10 Х/ф «Я номер чотири».
18:20 Х/ф «Земля
майбутнього:

Втрачене посвідчення дитини багатодіт
ної сім’ї серія АН № 018102 на ім’я Власової
Анастасії Дмитрівни, вважати не дійсним.

Свiт за гранню». (16+).
21:00 Х/ф «Знаряддя смертi:
Мiсто кiсток».
23:30 Х/ф «Березневi коти».
1:20 Х/ф «Трейсери».

СТБ

7:05 Т/с «Коли ми вдома».
9:00 «Все буде смачно!»
9:55 «Караоке на Майданi».
10:55,0:55 «Х-Фактор 8».
15:05 Х/ф «Добiгти до себе».
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси».
23:00 Х/ф «Я щаслива». (12+).

Канал «Україна»

6:30 Сьогоднi.
7:10 Зоряний шлях.
9:10 Т/с «Обраниця». (16+).
13:20 Т/с «Поранене серце».
17:10 Т/с «Пiвкроку до сiм`ї», 1 i 2 с.
19:00,5:30 Подiї тижня з Олегом
Панютою.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Пiвкроку до сiм`ї».
22:50 Х/ф «Шукаю тебе». (16+).
0:45 Реальна мiстика.
1:45 Телемагазин.
2:15 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 «Крок до Зiрок. 20 рокiв».
15:55 Х/ф «Зеленi маєтки».
17:50,1:30 Х/ф «Тесс».
21:00,0:40 «СТН-тижневик».
21:30,1:10 «СТН-спорттижневик».
21:50 Х/ф «Останнiй поворот».
23:35 «Українська Нацiональна
Лотерея».

Ремонт холодильників

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

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

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Виконавчий комітет Бучанської міської ради
оголошує конкурс

на заміщення вакантних посад:

• Головний спеціаліст з фізичної культури та спорту відділу культури.
Вимоги: наявність вищої освіти відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи
на відповідних посадах на державній службі, органах місцевого самоврядування не менше одного року або стаж роботи на відповідних посадах
в інших сферах управління не менше двох років, знання Конституції
України, законів України «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»; знання основ діловодства та правил ділового етикету, досконале володіння державною мовою, навиками роботи на персональному комп’ютері.
• Завідувач відділом культури та спорту.
• Директор центру надання адміністративних послуг – адміністратор.
Вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, стаж
роботи за фахом на керівних посадах державної служби, органах місцевого
самоврядування не менше трьох років, або стаж роботи на керівних посадах в інших сферах управління не менше п’яти років, знання Конституції
України, законів України: «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
знання основ діловодства та правил ділового етикету, досконале володіння
державною мовою, навиками роботи на персональному комп’ютері.
До заяви про участь у конкурсі додаються наступні документи:
ӹӹ заповнена особова картка за формою (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ
Національного агентства України з питань державної служби
05.08.2016 №156);
ӹӹ копія паспорта;
ӹӹ копії документів про освіту;
ӹӹ 2 фотокартки розміром 3 х 4 см;
ӹӹ декларація про доходи.
Документи необхідно подавати до сектору кадрової роботи
Бучанської міської ради, за адресою: м. Буча, вул. Енергетиків, 12.
Додаткова інформація відносно функціональних обов’язків, розміру
та умов оплати праці надається кадровою службою за телефоном 48-526
Термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів із дня
оголошення про проведення конкурсу).
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Фінансовопромислова група «АЛЬКОР» (юридична адреса: 001030, м. Київ, вул. Богдана
Хмельницького, 52 оф. 601) повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Вид діяльності підприємства – Виробництво
неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.
В результаті роботи проммайданчика «АБЗ», що знаходиться за адресою: Київська обл.,
м. Буча, вул. Ковельська, 8 в атмосферне повітря викидаються такі забруднюючі речовини
як: оксид вуглецю – 1,5 т/рік, оксид азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) –
15,0 т/рік, діазоту оксид – 0,04 т/рік, метан – 4,1 т/рік, речовини у вигляді суспендованих
твердих частинок недиференційованих за складом – 3,7 т/рік, діоксид вуглецю – 1677,85 т/
рік, НМЛОС – 1,3 т/рік, фенол – 0,001 т/рік, діоксид сірки – 1,3 т/рік, ксилол – 0,041 т/рік.
Сумарний викид забруднюючих речовин від підприємства становить 26,7 т/рік (без
урахування парникових газів). Перевищення порогових значень викидів забруднюючих речовин не спостерігається.
Із зауваженнями щодо обсягів викидів забруднюючих речовин звертатись протягом 30 днів з дати опублікування інформації в газеті до Бучанської міської ради за
адресою: 08292, Київська обл., м. Буча, вул. Енергетиків, 12, тел.: (04597) 2-96-05.

Інформація до відома учасників АТО!

Уряд затвердив Порядок проведення психологічної
реабілітації учасників антитерористичної операції (Постанова КМУ від 27.12.2017 № 1057). Цим документом
затверджено механізм організації проведення зазначеної реабілітації структурними підрозділами з питань
соціального захисту населення.

М

етою психологічної реабілітації є збереження або відновлення фізичного та психологічного здоров’я, зниження частоти
та тяжкості наслідків перенесених бойових психічних травм у формі гострих стресових реакцій, запобігання інвалідності, профілактика агресивної та саморуйнівної поведінки.
Реабілітація передбачає надання таких послуг: психологічна діагностика, психологічна просвіта та інформування, консультування, психологічна підтримка та супроводження, психотерапія, групова робота.
Послуги з психологічної реабілітації надаються окремо або в комплексі з іншими оздоровчими, фізкультурно-спортивними, санаторно-курортними, медико-психологічними та соціальними послугами.
Також нагадуємо, що 12 липня 2017 року було прийнято
Постанову № 497 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів
із психологічної реабілітації учасників АТО», згідно з якою психологічна реабілітація учасників АТО (УБД та/або інвалідів війни)
буде здійснюватись на підставі тристороннього договору між ветераном, органом соціального захисту населення та суб’єктом надання послуг із психологічної реабілітації.
Учасник АТО зможе самостійно обрати реабілітаційну установу
для проходження реабілітації, після цього звертається з відповідною заявою до УПСЗН за місцем реєстрації або фактичного місця
проживання, де перевіряється заклад на відповідність встановленим вимогам. До заяви додається копія посвідчення УБД/ІВ та копія документа, що підтверджує безпосередню участь в АТО.
Після цього укладається тристоронній договір, який передбачає
безготівкове перерахування коштів суб’єктам реабілітації за надані послуги, після підписання відповідного акту. При цьому гранична вартість реабілітаційних послуг визначатиметься щороку
Мінсоцполітики.
За більш детальною інформацією демобілізовані учасники
бойових дій та інваліди війни, які приймали безпосередню
участь в антитерористичній операції, жителі м. Буча, можуть
звернутись в Управління праці, соціального захисту та захи
сту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, яке
знаходиться за адресою: бул. Б. Хмельницького, 5/5-а, в каб.
№ 6 та/або за тел. 49-903.
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Бучанська міська рада оголошує конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності
на проведення експертної оцінки комунального майна територіальної громади м. Буча
02.02.2018 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Бучанської міської ради, що розташована
за адресою: м. Буча, вул. Енергетиків, 12 буде проводитися конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності на проведення експертної оцінки комунального майна наступних
нежитлових приміщень:
Назва об’єкта оцінки
Частина нежитлового
приміщення (І-поверх)
Частина нежитлового
приміщення (підвал)

Місцезнаходження
Загальна площа, м²
об’єкта оцінки
м.Буча,
177,4 м²
вул. Шевченка, 14
17,53 м²
м.Буча,
(кімнати: ІІІ – 6,5 м²,
вул. Нове Шосе, 5
ІV – 6,3 м², частина
коридору -4,73 м²)

Балансоутримувач
Відділ освіти Бучанської
міської ради
КП «Бучанське
управління житловокомунального
господврства»

Конкурсну документацію слід подавати за чотири робочі дні до дати проведення конкурсу
(включно) до відділу економіки Бучанської міської ради, телефон для довідок (045 97) 48-392.
Учасникам конкурсу необхідно подати до конкурсної комісії такі документи:
• Заява на участь у конкурсі за встановленою формою;
• Копія установчого документа учасника конкурсу;
• Копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
• Письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами;
• Копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
• Інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо
його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у
тому числі подібного майна тощо).
• Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і має містити
пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про
проведення конкурсу.

З нагоди Дня Соборності України

З метою формування правової культури та правової свідомості у суспільстві, підвищення рівня знань громадян щодо гарантованих їм Конституцією
та законами України прав у різних сферах життя та навчання мешканців
Київської області 22 січня 2018 року з 10:30 до 13:00 в актовій залі Інституту
післядипломної» освіти Київського національного університету їм. Тараса
Шевченка (м. Київ. вул. Васильківська, 36) планується проведення спільного правопросвітницького заходу Головного територіального управління
юстиції у місті Києві та Київської обласної державної адміністрації для учасників АТО та вимушених переселенців.

В програмі заходу: презентація правопросвітницького проекту «Я маю право!», виступ колективів Комунального вищого
навчального закладу Київської
обласної ради «Коледжу культури і мистецтв» та іншої творчої
молоді.
В рамках заходу працівниками Київських місцевих центрів з
падання безоплатної вторинної
правової допомоги буде надано
усім охочим безоплатні юридичні
консультації.
Враховуючи
вищевикладене
просимо бажаючих учасників
АТО та вимушених переселенців
взяти участь у зазначеному заході та повідомити про свої намірі
Управління праці, соціального
захисту та захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи (бул. Б. Хмельницького, 5/5а, каб. № 6) за тел.: (04597)
49903 в строк до 12:00 18.01.2018 р. або на електронну адресу upszn_bucha@ukr.net для бронювання місць.
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terra historica

Соборність на тлі війни
Закінчення. Початок на стор. 1

В умовах військової агресії
У листопаді 1918 року в Україні тривала революція. Розпад Австро-Угорської
монархії дав можливість мешканцям західно-українських земель проголосити
свою республіку. Це поставило подальше питання про возз’єднання українських земель в одну державу.
Ініціатором об’єднання виступила
Західно-Українська Народна Республіка
(ЗУНР), яка одразу після проголошення
незалежності опинилася у загрозливій
ситуації польської агресії. Поляки тоді
мали військову перевагу і успішно тиснули на війська ЗУНР.
6 листопада 1918 року до Києва прибула делегація парламенту – Національної
ради ЗУНР просити військової і морально-політичної допомоги у гетьмана
Павла Скоропадського. Скоропадський
відправив до Львова спеціальну комісію,
яка мала домовитися з галичанами.
Вже 10 листопада парламент ЗУНР
прийняв резолюцію: «Державному
Секретаріатові (уряду республіки. –
Ред.) проробити потрібні заходи до з’єднання всіх українських земель в єдину
державу».
Спочатку процес переговорів ускладнювався проросійськими настроями, які панували в оточенні гетьмана
Скоропадського і відволікали від думок
про українську соборність. У середині листопада українські партії почали
збройне повстання проти гетьмана, що
теж не сприяло переговорам з державотворчих питань.
Прихід до влади у грудні 1918 року
Директорії
Української
Народної
Республіки дав новий поштовх до переговорів про об’єднання.
1 грудня 1918 року у Фастові було укладено попередній договір між Радою державних секретарів ЗУНР та Директорією УНР
про «злуку обох українських держав в одну
державну одиницю».
3 січня 1919 року Національна Рада
ЗУНР у Станіславі, куди, тікаючи від польської армії, переїхав весь апарат уряду,
прийняла ухвалу про об’єднання.
22 січня 1919 року республіки були
формально об’єднані, було проголошено Акт Злуки. Однак в умовах війни
з різними західними та східними противниками процес уніфікації державних та військових установ було з самого
початку загальмовано. Тоді, як і зараз,
українські патріоти по-різному бачили
майбутній розвиток країни, забуваючи,

що в умовах військової агресії сусідів не
варто було заглиблюватись у особисті
конфлікти.
Все почалося з того, що «західнякам»
дали лише одне місце у складі оновленої
Директорії УНР. Це місце зайняв лідер
ЗУНР Євген Петрушевич.
На Трудовому конгресі, який відкрився 23 січня і мав виробити засади
подальшої політики у єдиній державі,
було 400 делегатів з «Великої України» та
лише 65 від західних областей.
Столицею держави був проголошений
Київ. Незважаючи на певну політичну перевагу інституцій ЗУНР та більш
згуртований стан війська (Українська
Галицька армія), з самого початку ініціатива була на боці представників УНР.

День Петлюри
Цікаво, що російська пропаганда останнім часом менше згадує одного з головних учасників цих подій, військового
лідера УНР Симона Петлюру. За радянських часів ним лякали майже так само
як і Степаном Бандерою. Однак зараз за
іронією долі символом українського патріотизму став саме Степан Бандера, а
про Петлюру почали потроху забувати.
Врешті-решт події 22 січня 1919 року
стали квінтесенцією Української революції 1917-1921 років. Прекрасні наміри про
створення соборної незалежної держави
так і залишилися на папері.
В умовах швидкоплинної війни та
постійної зміни влади в Києві рішен-

«Роблю сонячні квіти…»
12 січня народилася народна художниця Марія Примаченко

Ф

антастичний
світ
Марії
Примаченко яскравий і розмаїтий: квіти, дерева, незвичайне птаство,
заквітчані звірі, всіяне зорями небо з
крилатими казковими істотами – усе
стверджує добро і підносить людську
душу до щасливих висот. Її своєрідний
мистецький стиль і неповторна колористика зачаровують і надихають.
Марія Примаченко народилася й
прожила все своє життя в селі Болотня
на Київщині (нині Іванківський

район). Батько Марії, Оксентій
Григорович, був надзвичайно обдарованим теслею та різьбярем — паркани в Болотні та довколишніх селах,
віконниці й вершечки покрівель були
справжніми витворами мистецтва.
Мама, Параска Василівна, талановито
вишивала й передала свій дар доньці.
У дитинстві Марійка тяжко занедужала – поліомієліт. Постійно переборюючи невиліковну хворобу, пересуваючись із допомогою костурів та

ня Директорії втрачали свою цінність
швидше, ніж курс гривні в поточні дні.
У поразки Злуки було багато зовнішніх
причин, але були і внутрішні, які теж потрібно згадати.
З одного боку, на Софійський майдан виходили представники УНР, які були соціалістами, анархістами, соціал-демократами.
Вони цінували можливість мати власну
державу, але також не завжди відмовлялися
від мрій про федерацію з Росією чи навіть
подумки сподівалися на світову спільноту
возз’єднаних робітничих націй. Це були
молоді у політичному плані діячі, які у своїй діяльності значною мірою сповідували
революційний романтизм.
З іншого боку, були політики від
ЗУНР, які мали досвід життя в АвстроУгорщин та інше бачення суспільних питань. Уряд Західно-Української Народної
Республіки складався з представників
української аристократії та інтелігенції,
які були далекі від радикальних соціалістичних ідей.
Так вийшло, що сторони цього історичного об’єднання не завжди розуміли
одна одну і це в підсумку призвело до
скасування угод січня 1919 року.
4 грудня 1919 року делегація ЗУНР
заявила посольству УНР у Варшаві про
скасування Акту Злуки як протест проти таємних переговорів Директорії з
урядом Польщі. Єдина держава навіть
на папері протрималася менше року.
Історичний шанс на об’єднання в умовах
національної революції було втрачено
малюючи лівою рукою, зрештою, не
маючи спеціальної освіти, — Марія
Примаченко стала однією з геніальних мисткинь, чиїми шедеврами захоплюється весь світ.
Марія була щасливою людиною.
Кохала й була коханою, народила сина,
який став народним художником, був
другом, учнем і однодумцем своєї матері.
Талановиту майстриню 1936 р.
відкрила київська ткаля і вишивальниця Тетяна Флору. Відтоді художницю запрошують до майстерні при
Київському музеї українського мистецтва. Вона не лише малює, а й вишиває та виготовляє кераміку. Того
ж року на виставці народного мистецтва її нагороджують дипломом
першого ступеня. Її твори захоплено
зустрічають на виставках у Парижі й
Празі, Монреалі й Варшаві.
На початку війни Марія повертається до Болотні. Надходить гірка
звістка: на фронті загинув коханий
чоловік. Він так і не дізнався про народження сина…
Більше Марія Оксентіївна не залишає рідного села. Тут створює численні панно – «Два одуди в квітках», «Дві
яблуні», «Квітки українські»; картини
«Два голуби на волошках», «Павич»,
«Журавель і Лисиця» та інші.
1960 року на виставці декоративних творів у Москві, під час Декади
української літератури і мистецтв, до
художниці повернулася слава. Марію

серед іншого і через конфлікти між лідерами двох республік.
Згодом навіть історики української діаспори визнавали, що для справи територіальної цілісності України мав своє
значення сталінський вересень 1939
року, який назвали «Соборність у неволі». Така от зла іронія долі, яку важко
нормально оцінити зараз в умовах російської військової агресії.

Минуло майже 100 років
З подій Злуки минуло вже майже 100 років. З 1991 року Україна є незалежною державою, в якій своє місце знайшли і східні,
і західні регіони. Однак День Соборності
зараз святкують в ситуації, коли немає
контролю Києва над усіма частинами проголошеної у 1991 році держави. Без Криму
та частини Донбасу це свято має інший, не
зовсім святковий присмак.
Як і в 1919 році, Україна зараз веде боротьбу проти російської військової агресії.
Знову представники сусідньої держави не
визнають право України на власне життя.
Тоді це було у вигляді боротьби за пролетарську революцію (Червона Армія)
чи просто за відновлення імперії (армія
Денікіна). Зараз йдеться про включення України до «русского мира», і в цьому
керманичі РФ виступають як спадкоємці
білої гвардії.
На диво схожі аналогії з 1919 роком
можна побачити зараз і в ситуації українсько-польських стосунків. До війни ще
не дійшло, однак відносини несподівано
загострилися, і зараз українським дипломатам та інтелектуалам доводиться
працювати над виправленням ситуації.
Як і 100 років тому, Україна змушена
вести боротьбу на різних зовнішніх напрямках. Поки це вдається робити, але
незрозуміло, як події розвиватимуться
надалі.
Однак саме в цих умовах складної
боротьби з різними зовнішньополі
тичними труднощами немає єдності в
українському політикумі, суспільстві.
Дріб’язкові конфлікти, надуманий га
лас навколо «зради», боротьба за ак
тиви слабкої держави затьмарюють
бачення, на перший погляд, більш да
леких завдань.
Невдала спроба об’єднання українських земель у 1919 році може бути уроком на сьогодні. Зараз також є загроза
подальших територіальних втрат, і для
того щоб цього уникнути, треба мати
патріотичну політичну еліту. Еліту, яка
буде думати не тільки про офшори чи
перерозподіл активів, але і про необхідність порятунку держави у не дуже передбачуваному і не завжди зрозумілому
вирі поточних подій.
Юрій КОРОГОДСЬКИЙ

постать
Примаченко нагороджено орденом
«Знак Пошани», а невдовзі вона стає
лауреатом Державної премії України
імені Т. Шевченка.
На 1960—1966 роки припадає створення низки декоративних розписів
«Людям на радість», до якого ввійшли
відомі роботи «Сонях», «Жар-птаха»,
«Пава у квітах». У 70-і роки з’являються картини «Весілля», «Катерина
співає пісню», «Сватання» та інші,
присвячені землякам-односельцям.
Марія Оксентіївна Примаченко померла 1986 року. Останні роки життя
хвороба прикувала її до ліжка, однак
мисткиня продовжувала малювати. Незадовго до смерті Примаченко
створила трагічну Чорнобильську
серію, адже її рідне село опинилося в
30-кілометровій зоні…
Марія Примаченко створила понад
800 картин, численні розписи на кераміці, керамічні скульптури. 650 її робіт зберігаються в Київському музеї
українського народного декоративного мистецтва.
Якось М. О. Примаченко сказала:
«Роблю сонячні квіти тому, що людей
люблю, творю на радість, на щастя
людям, щоб всі народи один одного
любили, щоб жили вони, як квіти по
всій землі».
Прекрасний заповіт, правда?..
Вікторія Ляховець

У вересні 1985 року закордонне представництво Української Гельсінської Групи виступило з публічним зверненням до керівників
урядів, які підписали Гельсінські угоди, комісії з прав людини при
ООН, Міжнародної амністії, міжнародного ПЕН-Клубу, правозахисних організацій і всіх людей доброї волі. У ньому повідомлялося, що «4 вересня 1985 року в зловісному 36-му в концтаборі
на Уралі в 47 років помер Василь Стус, видатний поет сучасної
України. Це трагічний день для української культури, для нашого
народу. Трагічний, зокрема й тому, що Стус помер не природною
смертю, а внаслідок повільного, садистського вбивства, що розтягнулося на довгі роки витончених і невитончених тортур. Вбивати Стуса почали... рівно 20 років тому...»
Геніальний український поет
Василь Стус, якому 6 січня
виповнилося б 80 років,
чесно проніс по життю
свій хрест патріота
і правозахисника
«Я не міг мовчати...»
Тоді, увечері 4 вересня 1965-го, у київському кінотеатрі «Україна» відбувся
прем’єрний показ і зустріч із творчою
групою картини Сергія Параджанова
«Тіні забутих предків», яку сам режисер
називав не інакше як «кіно про вільну людину». Зал був заповнений вщент.
«Після виступу режисера-постановника Параджанова, на сцену піднявся
літературний критик Іван Михайлович
Дзюба, який звернувся до глядачів з промовою, – йшлося в довідці КДБ УРСР. – За
словами присутніх на прем’єрі громадян,
Дзюба заявив: «Зараз відбуваються масові
політичні арешти української інтелігенції
та молоді в Києві, Львові й інших містах.
Повторюється 1937 рік. Молодь має заявити протест владі, затаврувати ганьбою за
несправедливість». Деяка частина глядачів
вигуками схвалення і оплесками намагалася підтримати Дзюбу. Присутній в залі для
глядачів кореспондент Чорновіл звернувся
до публіки із закликом піднятися з місць у
знак протесту проти «політичних репресій». Деяка частина публіки відгукнулася
на цей заклик... Виступ Дзюби втручанням
адміністрації кінотеатру було перервано».
Як пізніше згадував Іван Михайлович,
щойно він почав «акцію протесту» «відразу заревіла сирена. Вочевидь, у наших кінотеатрах усе передбачено – про
всяк випадок». А ось тодішній директор
«України» Федір Брайченко свідчив наступне: «Зорієнтувавшись, я негайно вирвав із рук політичного хулігана мікрофон.
Секретар партійної організації кінотеатру
т. Кузьмич Олег Степанович ввімкнув радіодинаміки, з яких лунала музика, а в цей
час мною було зроблено все для того, щоб
локалізувати подію». Брайченко в паніці зателефонував «куди треба», і за лічені
хвилини кінотеатр оточили солдати внутрішніх військ.
Тим часом у залі й далі крутили картину. «О 22 годині після демонстрації фільму
один із глядачів (особа встановлюється)
став кричати: «Де ж правда? Чому не дають говорити правду? Це неподобство!» –
повідомляв якийсь мистецтвознавець у
штатському, присутній на прем’єрі.
Цим «невідомим» виявився аспірант
Інституту літератури імені Тараса Шевченка
Василь Стус. Михайлина Коцюбинська
розповідала: «У кінотеатрі я сиділа поруч із
Василем, і встали ми разом. Він відчайдушно вигукував щось на підтримку заклику
Чорновола: «Хто проти тиранії, встаньте!»
І тремтів кожною клітинкою свого тіла».
А в пояснювальній записці, написаній за
«наполегливим проханням» співробітників «контори глибокого буріння», Стус так
пояснив свій емоційний порив: «Я не міг
стерпіти. Я не міг мовчати...»
Природно, що після такої демонстрації
нелояльності до радянської влади Івана
Дзюбу блискавично звільнили з роботи
у видавництві «Молодь» і витурили з
аспірантури Київського педагогічного
інституту, В’ячеслава Чорновола вигнали з редакції газети «Молода гвардія», а
Василю Стусу всунули «вовчий квиток»,
відрахувавши з Інституту літератури,
і закривши тим самим шлях на Парнас
українського «красного письменства».
У тому 1965 року було заарештувало і
згодом засуджено 25 найактивніших учас-

ників політичного і культурного руху. На
захист репресованих інтелігентів виступила частина провідних українських діячів культури, серед яких були Михайло
Стельмах, Андрій Малишко, Георгій
Майборода, Сергій Параджанов, молоді
поети Віталій Коротич, Ліна Костенко,
Іван Драч. Однак їх запит до вищих партійних інстанцій проігнорували.
Що ж стосується Василя Стуса, вірші
якого високо оцінив «живий класик» української радянської літератури Малишко,
то після безуспішного пошуку роботи «за
профілем», він був змушений влаштуватися кочегаром. Потім «відточував» робітничі професії як формувальник ливарного
цеху, прохідник на руднику, різноробочий,
трудився на конвеєрі виробничого взуттєвого об’єднання «Спорт».
У «пролетарський період» творчості
Стуса фактично не друкували. Перебивався
випадковими літературними заробітками,
під ім’ям Василь Петрик опублікував лише
кілька перекладів Гете і Гарсіа Лорки...
Проте активно займався, за формулюванням «органів», «антирадянською
агітацією і пропагандою». У 1968-му
Василь Стус, підтримавши ініціативу
Івана Світличного, Івана Дзюби, Віктора
Боднарчука, Юрія Цехмістренка, Ірини
Заславської і Михайла Білецького, підписує
«Лист-протест 139-ти», надісланий на адресу Генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва,
голови Ради міністрів Олексія Косигіна
і голови Президії Верховної Ради СРСР
Миколи Підгорного.
Підписанти, а серед них відомі письменники, художники, авторитетні вчені,
вимагали припинити практику протиЯк добре те, що смерті не боюсь я
і не питаю, чи тяжкий мій хрест.
Що вам, богове, низько не клонюся
в передчутті недовідомих верств.
Що жив-любив і не набрався скверни,
ненависті, прокльону, каяття.
Народе мій, до тебе я ще верну,

законних політичних процесів. «Перш
за все, нас турбує те, що під час проведення багатьох із цих процесів порушувалися закони нашої країни, – йшлося
в посланні. – Наприклад, усі процеси в
Києві, Львові та Івано-Франківську 19651966 рр., на яких засуджено понад 20 осіб,
проводили в закритому порядку – попри
те, що прямо і недвозначно гарантовано
Конституцією СРСР, конституціями союзних республік і їх кримінальними кодексами. До того ж, закритий характер
процесів сприяв порушенню законності
самих судових розглядів».

«Весь обшир мій – чотири
на чотири»
Однак ці потуги інтелігенції на владу не
вплинули… Стус бере активну участь у
протестах проти арешту Івана Світличного,
публічно звинувачує КДБ у вбивстві художниці і дисидентки Алли Горської, люто критикує тодішнього редактора «Літературної
України» Любомира Дмитерка за його виступи проти Івана Дзюби.
Терпець у влади увірвався... І 12 січня
1972 року Стуса заарештували. Поет
згадував: «Копирсалися вони в моїх паперах, а син Митрик сховався від них під
крісло. Дивиться переляканими оченятами з-під нього; малий, а зрозумів – вороги в будинку». Головними «доказами»,
знайденими в квартирі були – щойно на-

писане есе про творчість Павла Тичини
та листок паперу з рядочками Стуса:
«Кубло бандитів-кадебістів,//Злодіїв і
відставників,//У столичному засіли місті//Як партія більшовиків».
«Знаєте, як у нас буває: щось спало
на думку, якась заготовка, накидав її на
перший листок, що потрапив під руку,
а потім забув: не знадобилося чи взагалі
з’явилися інші думки. У мене, напевно,
сотні таких лежало. Зовсім не пам’ятав,
що в кожному записано, і раптом вони
витягують листок, читають, і я зрозумів:
арешт!», – розповідав поет.
Слідство не могло зібрати достатньо
викривального компромату, а тому задовольнялося доносами приблизно такого
порядку: «Перебуваючи в будинку відпочинку, обвинувачений Стус В.С. розповів свідкові... анекдот про Засновника
Комуністичної партії і Радянського
Держави». І вже у вересні суд засудив
опального поета до восьми років таборів.

Сучасний вигляд бараку, де провів останні роки життя Василь Стус.
Перше вікно зліва – карцер,
де поет загинув

і в смерті обернуся до життя
своїм стражденним і незлим
обличчям,
як син, тобі доземно поклонюсь
і чесно гляну в чесні твої вічі,
і чесними сльозами обіллюсь…
Василь Стус

«Це були страшні роки для Стуса і для
його віршів, – писали його однодумці по
Українській Гельсінській Групі. – Товариші
по в’язниці багато разів голодували, щоб
врятувати Стуса та його вірші! Якби не
солідарність в’язнів різних національностей, – остаточна розправа над бунтівним
поетом могла статися на 10 років раніше, в
1975 році, коли він стікав кров’ю в бараці
мордовського табору, а адміністрація вичікувала на фатальну розв’язку».
У лютому 1976-го «Дубровлагом» пролетіла чутка: «На вахті поповнення сидить. Довгий, худий... Мабуть, Стус...»
«З першого погляду Василь вразив мене
худорбою, – згадував літератор Михайло
Хейфец, який потрапив у зону за написання передмови до самвидатського зібрання
творів Йосипа Бродського. – Обличчя,
ніби ножем із дерева висічене, щоки немов
стесані рубанком до підборіддя, і наголо
стрижений череп посилює гостроту рис
(стрижка наголо після етапу переходить в
обряд оформлення). Фігурою Стус нагадував Дон-Кіхота з ілюстрацій Доре, тільки
безвусого і безбородого.
Уже ближче познайомившись зі Стусом,
зрозумів, що він гордий і самолюбний, як
китайський імператор. Поговорити про поезію (не свою), про філософію, про тонкощі
прози або про безстрашні сутички з ГБ (не
своїх) він не відмовиться. Але власні хвороби, страждання – не тема для розмови».

Коли в бесідах із Хейфецем заходила
мова про літературу, Василь Стус висловлював парадоксальні думки. Одного разу
Стус показав йому книжку віршів Рільке,
перекладених українською Миколою
Бажаном. «Зізнаюся в особистій слабкості: у мене сильне упередження до діячів української культури, які заслужили кремлівське визнання, – розповідав
Михайло Хейфец. – Тому імена прославлених на весь Союз Тичини, Рильського,
Бажана, Ле, Рибака і навіть Гончара (на
мій смак, найпристойнішого з усіх) викликали в мені стійке несприйняття...
Коли Стус показав бажанівські переклади Рільке, я став чіплятися до перекладу.
Слабкі місця, природно, знайшлися.
Василь послухав, подумав. Заперечив.
- Все правильно, але це – недоліки оригіналу. Бажан переклав точно, включаючи слабкості Рільке, – і він став пояснювати, що «Рільке сильний по горизонталі
вірша, а по вертикалі зв’язуючі структури у нього слабші, я читав в оригіналі».
А ось Максима Рильського Стус вважав
«поетом середнім, але перекладачем дуже
великим». Щодо Павла Тичини, то тут
поет і зовсім впадав у пафос: «Тичина –
геніальний поет! В українській поезії взагалі не з’являлося майстра з таким чуттям
звуку, як Тичина… Таких поетів одиниці
в історії будь-якого народу...»
Це останнє твердження можна застосувати і до самого автора «панегірика».
Щоправда, земної слави Василь Стус не
дочекався...
Після короткого перебування на волі
його заарештували вдруге. Сталося це 14
травня 1980 року. Намагаючись зламати
поета морально, кадебісти застосовували фізичні тортури. А не дочекавшись
«зречення», засудили на новий, 15-річний
термін. З тим самим апробованим і універсальним формулюванням – «антирадянська агітація і пропаганда».
Пізніше поет напише: «Весь обшир
мій — чотири на чотири. // Куди не
глянь — то мур, кутор і ріг.// Всю душу
з›їв цей шлак лілово-сірий,// це плетиво
заламаних доріг…»

Остання крапля крові
Але найвитонченішим знущанням над
поетом стали постійні конфіскації написаних ним віршів, записів і навіть листів.
«Ми втратили будь-яке право належати
собі, не кажучи про те, щоб мати свої книги, зошити, записи, – у відчаї писав Стус. –
Не знаю, коли прийде загибель на них, я
особисто відчуваю себе смертником».
Передчуття не підвело. Трагедія сталася в ніч із 3 на 4 вересня 1985 року в карцері «установи ВС-389/36» в селі Кучино
Чусовського району Пермської області.
Що відбулося достеменно невідомо.
Табірне начальство намагалося поширити слух про самогубство, говорили і про
серцевий напад, який призвів до смерті
ув’язненого.
Однак політичні зеки були впевнені –
Василя Стуса вбили. Причому зробили
це досить витончено. Літератор Василь
Овсієнко, який в той час перебував у 20-й
камері, розташованій недалеко від карцеру №3, де містився Стус, припускав,
що могло статися таке: «Під час «відбою»
наглядач каже карцерникові: «Тримай
нари». Тому що вони тримаються на штирі. Наглядач з коридору через дірку в стіні виймає шворня – і нари падають вниз,
в’язень повинен їх плавно опустити. Під
нарами прикріплена до підлоги табуретка, на якій тільки й можна було сидіти.
Наглядач міг несподівано вийняти шворня – і нари вдарили Стуса по голові...»!
Документального підтвердження цьому немає, але під час ексгумації 17 листопада 1989 року письменник Володимир
Шовкошитний, який ініціював перепоховання поета, зауважив, що «над скронею
Стуса чітко видно пошкодження шкіри,
дуже схоже на таке, яке могли залишити
нари, якщо їх несподівано опустити».
Тоді ж, під час ексгумації, випадково
зламався мізинець поета, і Шовкошитний
побачив краплю крові, яка кристалізувалася. Володимир Федорович згадував,
що був вражений: «Остання крапля крові
Стуса!.. І в цю мить йому спало на думку,
що готовий віддати і свою кров по краплі, тільки б виникла з небуття Україна:
«Адже якщо такі люди віддають за неї
все – значить, вона того варта!»
Сергій Куліда
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№ 3 від 19 січня 2018 року

нова радість стала

Вітаємо

з Днем народження!
Борейко Оксану Петрівну,
головного спеціаліста служби у справах дітей
та сім’ї Бучанської міської ради

Назаренко Ганну Василівну,
в. о. начальника Управління праці та соціального
захисту населення Бучанської міської ради

Середу Анну Олександрівну,
головного спеціаліста
організаційно–контрольного відділу

Ляховець Вікторію Вікторівну,
завідувача відділом прес-служби
Бучанської міської ради

Шевчука Миколу Полікарповича,

Минулими вихідними в Центральному будинку культури пройшов Другий обласний
фестиваль народної творчості «Нова радість». Напередодні Старого Нового року зі
сцени лунали колядки, щедрівки та побажання щасливого прийдешнього.

Б

учанський будинок культури вкотре гостинно
відкрив свої двері, аби на свято Маланки популяризувати народні традиції та звичаї. Взяти участь
у фестивалі приїхали хорові колективи з Київської області: Бородянського, Баришівського, Макарівського,
Переяслав-Хмельницького, Вишгородського, Василь
ківського районів та міст Буча, Ірпінь і Березань.
У цей святковий день зі сцени розповідали про народні традиції, звичаї, багаторічну історію та автентичну культуру українців. Зокрема, наочно зобразили
обряд коляди, коли молодь ходила хатами, щедрували
дівчата та засівали хлопці, бажали добра й достатку в
кожній оселі.

Почесного громадянина м. Буча

Коровіну Ніну Миколаївну,
головного спеціаліста відділу планування доходів
та податкової політики фінансового управління
Бучанської міської ради

Куліду Сергія Володимировича,
головного редактора КП «Газета «Бучанські новини»
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 ма
лювання. 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.

Бучанська міська рада

19 січня о 16. 00

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

Закриття
новорічної
ялинки

ТЕРМІНОВО!!!

КП «БУЧАЗЕЛЕНБУД»
запрошує на ПОСТІЙНУ РОБОТУ!!!
•
•
•
•

Ігор Кожемяка, в.о. завідувача відділу культури та
спорту Бучанської міської ради, наголосив на тому,
що: «Для нашого міста дуже важливо приймати фестивалі такого рівня і надзвичайно приємно, що саме
ми маємо можливість зустрічати цих людей».
Протягом кількох годин в концертному залі співали,
колядували, щедрували та зичили здоров’я і щастя дорослі та малеча.
Після завершення виступів журі мало визначити
переможців у різних категоріях. Тамара Негода, в.о.
Київського обласного центру народної творчості розповіла: «У нас є дев’ять різних категорій і потрібно визначити найкращих. Це зробити дуже складно. Адже
креативність і спів, постановка і багато колективів цікаві й самобутні по-своєму».
Учасники конкурсу залишилися задоволеними ідеєю та організацією фестивалю. Саме такі заходи єднають українців, демонструють оригінальність нашої
безпосередності та дають можливість переймати досвід молодим поколінням.
Крім того, тут таки відбулася виставка народної
творчості – декоративно-ужиткового мистецтва.
Майстри презентували зроблені власноруч роботи – дерев’яні ложки, ляльки-мотанки, намисто з кераміки та багато інших виробів.
Євгенія МАКАРЕНКО

Працівників:

юрисконсульта;
економіста-кошторисника;
водіїв категорії С;
озеленювачів, косарів
(догляд за газонами та клумбами);
• бухгалтера;
• охоронців.

Театралізована
вистава,
розважальноігрова програма
для дітей
Новорічне
містечко
«Бучанські
чарівні
передзвони»

ЗАРОБІТНА ПЛАТА
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПІВБЕСІДИ

Пропонуємо гнучкий графік роботи.
Звертатись за адресою: м. Буча, вул. Сілезька 3/23,
2 поверх, каб. КП «Бучазеленбуд».
Тел.: 097-276-63-65, 097-276-63-65, 097-276-63-65,
096- 618-49-59, 096-618-49-59, 096-618-49-59

Бучанська міська рада

Водохреще 19 січня о 12.00
Велике освячення води в озері
Бучанського міського парку, йорданське купання
(кожен учасник заходу матиме можливість
взяти з собою освяченої води)
За підтримки ГО «Правиця»
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