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Соборність – це відчуття великої родини

22 січня урочисті заходи відбулися в Центральному будинку культури, присвячені 99-й річниці проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки.

У

святковому зібранні взяли участь
представники Бучанської міської
ради, голови сільських і селищної
рад, депутати, активісти територіальної
громади. Адже саме зараз українці, як
ніколи, розуміють важливість цієї дати:
тільки разом об’єднавшись, ми зможе-

мо зберегти соборну і квітучу країну в
найближчому майбутньому.
Звертаючись з вітальним словом до
присутніх, секретар Бучанської міської
ради Василь Олексюк наголосив: "майже
сто років тому в цей день на Софійській
площі проголосили про об’єднання захо-

ду і сходу в єдину Україну. І останні роки,
нелегкі для нашої країни, підтвердили цей
важливий історичний крок. Соборність
держави – це не лише її територіальна
цілісність, а й відчуття великої родини,
спільного кореня та дружнього плеча".
Закінчення на стор. 2

Міський голова провів засідання штабу

З метою попередження та ліквідації можливих надзвичайних ситуацій, пов’язаних із несприятливими
умовами зимового періоду, Бучанський міський голова Анатолій Федорук провів оперативне засідання
міського штабу, на якому було визначено завдання
міським службам, керівникам комунальних підприємств міста щодо координації дій та оперативного реагування під час виникнення надзвичайних ситуацій,
пов’язаних із несприятливими погодними умовами.
опередньо проаналізувавши роботу з прибирання снігу на минулому тижні (тоді працювало 11 одиниць спецтехніки, з яких 5 – залучено відповідно до рішення виконкому) вкотре було розглянуто і внесено корективи в схему
розчищення доріг, наголошено на важливості цілодобової
роботи диспетчерської служби.
Міський голова також звернув увагу присутніх на важливість активізації роботи з головами ОСББ щодо придбання
за міською програмою міні-техніки для розчищення територій на умовах 50 на 50.
Звернувся Анатолій Федорук і до представників закладів,
акцентуючи їхню увагу на необхідності прибирання снігу
на переходах і тротуарах після проходження спецтехніки.
Під час наради обговорили й алгоритм подальших дій під
час снігопадів, зокрема маршрути, відповідно до яких буде
проходити прибирання снігу, аби забезпечити мешканцям

П

комфортне пересування містом. При цьому особливу увагу
слід приділяти небезпечним взимку спускам та підйомам.
За інформацією комунальників, техніки, яка зможе вчасно прибрати місто від снігу, достатньо. Для посипання вулиць і тротуарів є 750 тонн піщано-соляної суміші, в резерві - 500 літрів пального для роботи спецтехніки.

Підбито підсумки роботи
адміністраторів Центру
надання адміністративних
послуг за минулий рік
Всього прийнято 13489 звернень, із
яких 13384 – закрито, надано 1064
консультації.
Найчастіше за послугами звертаються
з питань містобудування та архітектури, землеустрою, оренди та приватизації
майна, реєстрації юридичних та фізичних
осіб, реєстрації нерухомого майна, припинення чи продовження договору оренди.
У зв’язку з перейменуванням у місті
вулиць, провулків кожен може звернутися до спеціалістів відділу реєстрації/
зняття з реєстрації місця проживання
та змінити інформацію в паспортному
документі.
Ця послуга безкоштовна.
Необхідні документи для надання
послуги:
1. Паспорт.
2. Правоустановчі документи на житло.
Місце
розташування
відділу:
м. Буча, вул. Енергетиків, 1-а.
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Україна
сьогодні
«Малі міста – великі
враження»

У Міністерстві культури відбувся фінальний захист проектів
«Малі міста – великі враження».
До експертної ради ввійшов виконавчий директор Асоціації міст
України Олександр Слобожан.

Протягом листопада минулого
року надійшло 158 проектних заявок до Міністерства культури. До
фінального захисту допущено 20
проектів.
Шляхом проведення відкритого конкурсу буде відібрано шість
об’єднаних територіальних громад
та малих міст для впровадження
пілотних культурних стартапів, що
пов’язані з культурною спадщиною,
реалізація яких сприятиме подальшому
культурно-економічному
розвитку територій.
Переможці конкурсу – учасники
проекту – отримають фінансову
підтримку в розмірі не менше 500
тис. грн для реалізації проекту, а
також методичну допомогу з розроблення ексклюзивної ідеї та концепції стартапу, супровід під час реалізації та маркетингову підтримку
проекту.
«Цей конкурс привернув увагу
до стану об’єктів культурної спадщини по всій країні. Переконаний,
це стане стимулом для відновлення
замків та палаців, започаткування
нових фестивалів та інших культурних проектів. Реалізація місцевих
ініціатив у сфері культури сприятиме позитивному іміджу міст та
ОТГ, підвищить туристичну привабливість територій. Будуть створені умови для розвитку бізнесу та
залучення інвестицій», – зазначив
Олександр Слобожан.

Молодіжну
столицю України
визначать у лютому

На сьогодні 55 заявок на участь
у конкурсі (з них 17 – від обласних центрів України) надійшло на
конкурс. Буча також долучилися
до його проведення.

офіційно

Соборність – це відчуття великої родини
Закінчення. Початок на стор. 1
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нагоди
свята
подяками
Бучанського міського голови
Анатолія Федорука були відзначені громадські активісти: автор символіки селища Буча Василь
Кравченко, громадські активісти
Іван Лисенко та Ігор Бартків, голова Гаврилівської сільської ради V,VI
скликання Олег Бондаренко, секретар Гаврилівської сільської ради
Олена Покрасьн, головний бухгалтер
Синяківської сільської ради Наталія
Теребій, приватний підприємець
Луб’янки Іван Завірюха, член виконавчого комітету Луб’янської сільської ради Петро Петренко, громадські активісти Ворзеля Михайло
Коренівський і Микола Дворський,
голова Бабинецької селищної ради
Андрій Купраш, вихователь ДНЗ
«Ромашка»
(Бабинці)
Світлана
Федорова, приватний підприємець
(Бабинці) Роман Ганаба, член вико-

Мовчати не можна:
новий закон проти
домашнього насильства
Наприкінці 2017 року Верховна Рада України ухвалила законопроект «Про запобігання
та протидію домашньому насильству». В ньому йдеться про
комплексний підхід у боротьбі служб, аби контролювати розслідуванз домашнім насильством.
ня фактів домашнього насильства, за-

Т

ермін «домашнє насильство» має
на увазі всі акти фізичного, сексуального, психологічного та економічного насильства, вчинені між колишніми та теперішніми подружжями чи
людьми, які разом жили чи живуть.
Сам законопроект надав право національній поліції контролювати поведінку кривдника, аби не допустити повторного інциденту. Правоохоронці можуть
стежити, щоб порушник дотримувався
накладених на нього тимчасових обмежень і виконував певні обмеження.
Законопроект передбачає створення
Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства, створення програм для постраждалих і їхніх
кривдників. Такий реєстр допоможе
надати комплексну та своєчасну допомогу постраждалим, а також стане в
пригоді в координуванні відповідних

стосування до кривдників спецзаходів,
притягнення їх до відповідальності та
стеження за зміною їхньої поведінки.
Зокрема органи місцевого самоврядування мають організовувати соціальні
послуги, брати участь у підготовці фахівців, які боротимуться з домашнім насильством і визначати, які спецслужби з підтримки постраждалих потрібні регіону.
Алла Меланченко, заступник начальника Служби у справах дітей
Бучанської міської ради, розповіла,
що їхній відділ разом із Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
активно працюють у цьому напрямі.
Проводять робочі наради, влаштовують тренінги, семінари. Запрошують
працівників з відділу освіти на тематичні лекції. Тим самим забезпечують
підготовку фахівців, які боротимуться
з домашнім насильством.

соціальний захист

Інформація до відома!

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 № 1017
були внесені зміни до постанов КМУ № 785 від 17.06.2004 р. та
№ 150 від 07.02.2017 р., які стосуються виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян та особам з інвалідністю.

Т
42 координатори у 24 областях
України здійснювали інформування представників органів місцевого
самоврядування та громадськості
щодо проведення конкурсу.
48 презентацій конкурсу проведено в областях України; понад 1000
підписувачів зібрала сторінка конкурсу в мережі Facebook усього за
кілька місяців роботи.
Нині триває опрацювання заявок
та готується засідання наглядової
ради конкурсу, яка і визначать місто-молодіжну столицю України
2018 року.
Результати конкурсу планують
оголосити в лютому.
А нам залишається побажати, аби
перемогу здобула молодіжна команда нашого міста.

навчого комітету Блиставицької сільської ради Андрій Балишин, завідувач
сільського клубу (Мироцьке) Ольга
Пясецька, завідувач ДНЗ «Лелеченя»
(Мироцьке) Наталя Комарницька,
секретар Клавдієво-Тарасівської селищної ради Юрій Власенко, депутат

аким чином, починаючи з 2018 року
середня вартість путівки для виплати грошової компенсації та компенсації
вартості самостійного санаторно-курортного лікування обчислюється з розрахунку 35 % (з округленням до 1 грн) розміру
одного прожиткового мінімуму, щороку
встановленого законом на 1 січня відповідного року для осіб, які втратили працездатність.
Грошова компенсація за путівку та самостійне лікування нараховується і виплачується в таких розмірах (округлених до 1 грн):
• особам з інвалідністю І та ІІ групи – 75%;
• особам з інвалідністю ІІІ групи – 50%
розміру середньої вартості санаторно-курортної путівки, що обчислюється з розрахунку 35 % (з округленням до 1 грн)
розміру одного прожиткового мінімуму,
щороку встановленого законом на 1 січня відповідного року для осіб, які втратили працездатність.
Законом України «Про державний бюджет України на 2018 рік» установлено прожитковий мінімум для осіб, які втратили

працездатність, з 01.01.2018 у розмірі 1373,00
грн. таким чином середня вартість путівки
для виплати особам з інвалідністю грошової
компенсації замість санаторно-курортної
путівки та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування в 2018
році становить 481,00 грн.
Нагадуємо, що згідно Постанови КМУ
від 17.06.2004 № 785 «Про затвердження
порядку виплати грошової компенсації
вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян» передбачена виплата грошової компенсації за
невикористану путівку особам з інвалідністю внаслідок війни, які перебувають
на обліку в органах праці та соціального
захисту населення для забезпечення путівкою, якщо вони потягом двох років не
одержували безоплатних санаторно-курортних путівок, незалежно від наявності медичного висновку про необхідність
санаторно-курортного лікування.
Постановою КМУ від 07.02.2007 р. №
150 «Про затвердження порядку виплати деяким категоріям інвалідів грошової

Клавдієво-Тарасівської селищної ради
Олег Ткач.
Урочистості продовжилися концертною програмою за участю кращих
творчих колективів та вокалістів нашого міста.
Продовження теми на стор.11
«На щастя, у 2017 році заяв до нашої
Служби постраждалих від домашнього
насильства не було, - каже пані Алла,
- але якщо ми отримуємо виклик, то у
триденний термін разом із соціальними службами проводимо слідство по
цій справі.
Також у нашому місті щорічно відбувається акція «16 днів проти насильства». Основне завдання якої – привернення уваги до проблем подолання
насильства в сім’ї, сприяння утвердженню ненасильницької ідеології в територіальних громадах та в суспільстві
загалом. Службою у справах дітей та
сім’ї Бучанської міської ради спільно зі
студентами Українського гуманітарного
інституту, центром соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді та відділом
освіти проводяться заходи й тренінги у
школах міста Буча щодо попередження
будь-яких форм насильства в сім’ї».
Також служби в разі виявлення факту домашнього насильства мають повідомляти місцеву владу і поліцію, якщо
постраждалий дав на це добровільну
згоду, крім випадків учинення насильства щодо дітей та недієздатних осіб або
виявлення актів насильства кримінального характеру.
Якщо є домашнє насильство щодо дітей, слід повідомити службу у справах
дітей і поліцію не пізніше однієї доби.
За потреби такі служби мають надати притулок.
Євгенія МАКАРЕНКО
«Управління праці, соціального
захисту та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
Бучанської міської ради повідомляє про
вакантну посаду соціального робітника
відділення соціальної допомоги вдома
Територіального центру соціального обслуговування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійнотехнічна освіта. Досвід роботи з соціального обслуговування населення.
Адреса для довідок: м. Буча, вул. Б.
Хмельницького 5/5А.
Тел.: 8(04497)49-904, 49-905
компенсації замість санаторно-курортної
путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування» передбачена виплата грошової компенсації за невикористану путівку особам з інвалідністю
від загального захворювання, особам з інвалідністю з дитинства, які перебувають
на обліку в органах праці та соціального
захисту населення для забезпечення путівкою та не отримували безкоштовного
санаторно-курортного лікування за три
роки перебування на обліку.
За більш детальною інформацією можна звернутись в Управління праці, соціального захисту та захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи, яке знаходиться за адресою: бул. Б.
Хмельницького, 5/5-а, в каб. № 6 та/або за
тел. 49-903.

Хрещення Господнє, Водохреща або Йордан. В Україні в цей
день його відзначають православні та греко-католики. Свято
є третім і завершальним у різдвяно-новорічному циклі.

Ц

е свято – згадка про хрещення Ісуса в річці Йордані. За біблійними переказами Христос
охрестився в 30 років. Коли виходив із
Йордану на берег, почув голос Божий:
«Ти Син Мій Улюблений, в тобі моє
благословення». Тоді на Ісуса зійшов

Святий Дух в образі голуба. Тому
ще свято називають Богоявленням.
Вважають, що це засвідчує таїнство
Святої Трійці.
В цей день освячують воду. Говорять,
що опівночі на Водохреща вода стає
цілющою, очищає та зцілює, лікує від
тілесних і духовних хвороб. Тому зберігають її весь рік.
Здавна воду святили в річках, ставках, озерах, криницях, а також у церкві. Напередодні освячення на водоймі

Наші – кращі!

Люди, будьте пильні!

Днями, перетинаючи Київську
площу, я з подивом побачила на
одному зі сміттєвих баків зображений фарбою зловісний нацистський символ – «правосторонню»
свастику. Та я дуже сумніваюся,
що той, хто вирішив так самоствердитися, знає хоча б щось
про страхітливий, нелюдський
гітлерівський режим і наслідки
влади фюрера, який прийшов до
влади у Німеччині в 1933-му.
Навряд чи, малюючи свастику,
«художник» зміг би пояснити свій
намір сивочолому ветерану Другої
світової війни…
Якщо зануритися в історію, то свастика – це стародавній символ, який
існував у багатьох культурах, уособлюючи сонце, світло добробут тощо.
Свастику використовували давні
греки, кельти й англосакси, індуси, а
деякі найдавніші зразки було знайдено в Східній Європі, від Балтики
до Балкан.
В Україні вона зустрічається в багатьох дохристиянських культурах,
зокрема трипільській, і використовувалася в гербах давніх українських шляхетських родин.
Свастика залишається позитивним
символом добробуту й щастя в країнах Сходу — Індії, Китаї, Японії, але,
на жаль, у європейських державах
цей символ викликає дуже неприємні
асоціації, історично пов’язані з кривавою Другою світовою війною.
Значення свастики змінилося назавжди, після того, як нацисти отримали контроль над Німеччиною.
Зображувана на прапорі, а також на
передвиборних плакатах, нарукавних пов›язках, медалях та емблемах
військових й інших організацій,
свастика стала найбільш упізнаваним символом нацистської пропаганди. У книжці «Моя боротьба»
Гітлер стверджував, що заклав у
свастику символ переваги арійської
раси. Поступово всі почали забувати її справжнє значення, а починаючи з 1933 року свастика в людей асоціювалася виключно з нацизмом.
«Гакенкройц» («кривий хрест»)
– чорна свастика з кінцями, загнутими під прямим кутом, у контрастному білому колі й на червоному тлі
– став найненависнішим символом
ХХ століття, що нерозривно пов’язаний із жахіттями Третього рейху.
«Свастика – це символ страху, пригноблення та винищення, – свідчив
один з євреїв, що пережив голокост.
– Малювали свастику на могилах чи
синагогах – від цього й досі страшно.
Це ніколи не має повторитися».
У Німеччині свастику було заборонено відразу після війни. А 2007
року ця країна виступила з ініціативою заборонити цей нацистський
символ по всьому ЄС…
Маргарита Александренко

У КВНЗ КОР «Академії неперервної освіти» відбувся ІІІ
(фінальний) етап другого (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року
– 2018» у номінації «Фізична
культура».

Завершальним музичним етапом новорічно-різдвяних свят
став виступ учасників хору із
Гаврилівки.

вирубували хрест із льоду – «йордан».
Ставили його біля ополонки. В ополонці після освячення води купалися, щоб
позбутися недуг та бути здоровими.
Звичайно, що й бучанці цього дня
радо дотримуються вікових традицій.

освіта
За рішенням кваліфікованого журі
найкращим учителем фізичної культури в області було визнано бучанця – Олексія Карабута!
Бажаємо йому гідно представити
наше місто та Київську область на
Всеукраїнському етапі конкурсу!

На Водохреще вони завітали в
міську раду й піснями привітали
працівників і всіх відвідувачів, бажаючи кожній родині щастя і здоров›я, миру і спокою.
***
Для тих, хто взимку продовжує
займатися спортом на стадіоні,
сніг не стане на заваді.

Б

учу представляв молодий учитель
Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ
ступенів – ЗОШ І-ІІІ ступенів» №4
Олексій Карабут, який у 2017 році вже
став переможцем Всеукраїнського
конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу» в номінації «Кращий інноваційний урок».
П’ять учасників змагалися у двох конкурсних випробуваннях: «Методичний
практикум» та «Навчальний проект».
Позаду вже контрольні роботи, майстер-класи та показові уроки.

А от у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018» у номінації «Німецька мова» перемогла Тетяна
Рибакова - учитель німецької мови
Бучанської СЗОШ І-ІІІст. №5 із поглибленим вивченням іноземних мов.
Бажаємо Тетяні Анатоліївні також
успішно представити Київщину на
Всеукраїнському конкурсі.
Буча пишається такими результатами. Дякуємо за працю!

спорт

ДЮСШ
ЗАПРОШУЄ

Бучанська дитячо-юнацька спортивна школа запрошує дітей віком від 6 до 18 років. Юні спортсмени матимуть змогу займатися
такими видами спорту: легка атлетика, баскетбол, футбол, волейбол, теніс, теніс настільний, дзюдо
та шахи.

Н

авчально-тренувальний процес
з усіх цих видів спорту відбувається постійно протягом навчального року. Також ДЮСШ проводить
Літню оздоровчу кампанію.
Тренерсько-викладацький
склад
нараховує 15 працівників: вищої категорії – 2 тренери-викладачі, І категорії – 3 тренери-викладачі, ІІ категорії
– 3 тренери-викладачі, спеціаліст – 7

тренерів-викладачів. Усі працівники
ДЮСШ мають вищу фахову освіту.
Протягом минулого року вихованцями Бучанської ДЮСШ було
здійснено 14 виїздів на всеукраїнські,
52 - на обласні (36 з них – Першості
ФФКО) та 37 - на відкриті регіональні змагання. Згідно з Єдиною спортивною класифікацією України, за
минулий рік після здачі контрольних
нормативів, присвоєно масові спортивні розряди 136 вихованцям.
Запрошуємо до співпраці всіх
охочих (тел.: 050-387-6766).
Олег Гайдай,
директор ДЮСШ

Уже всі бігові доріжки розчищено, тож вечірні пробіжки пройдуть
успішно.
***
Зима повернулася в місто, і нас
засипають запитаннями й проханнями залишити територію
розваг ще на кілька тижнів.

Ніби й святкових днів було багато, а так не хочеться «відпускати»
веселу гірку, ковзанку, каруселі.
Для охочих проводити вечори й
вихідні дні на вулиці, повідомляємо, що до 4 лютого у вас є можливість відпочивати з родиною і друзями саме тут.

6 лютого

у приймальні офісу
БПП «Солідарність»

за адресою вул. Руденка, 2

відбудеться прийом
громадян депутатами
обласної ради

Галиною Єрко

та Бучанської міської ради

Людмилою
Войналович.

Телефон для довідок:
067 4443322
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Єдина родина

«І лине музика…»

ЦІЛЮЩА ВОДА НА ХРЕЩЕННЯ…

Приїзд родини Андрієвських до Ворзеля ознаменувався аншла- Хрещення Господнє – третє
гом. Концертна зала «Уваровського дому» була заповнена і завершальне велике свято
вщерть, навіть у проходах сиділи глядачі.
різдвяно-новорічного циклу,
яке споконвічно християни
відзначають 19 січня. Саме в
цей день прийнято купатися
в водоймах і вважається, що
таким чином людина позбавляється гріхів і набирається від
води здоров’я, очищає свою
душу та помисли.. Пройшли
століття, а цей звичай, далеко
не для слабкодухих, залишає
за собою популярність і має
все більше прихильників. Тож
і для мешканців Гаврилівки
цей день теж є значимий, бо
об’єднує громаду та зміцнює
віру..

Р

У

перше за вісім років концертної діяльності в нашому закладі було так багато зацікавлених
глядачів. Бурні овації зривав кожний
виконаний твір концертної програми,
який супроводжувався музикознавчим коментарем, здебільшого самим
Ігорем Андрієвським, заслуженим діячем мистецтв України, професором
НМАУ ім. П. І. Чайковського, кандидатом мистецтвознавства, диригентом Ансамблю класичної музики ім.

Б. М. Лятошинського Національного
будинку органної та камерної музики
України, членом Національної спілки
композиторів України.
Дуетні номери змінювали фортепіанні твори, які виконувала народна артистка України, солістка
Національної філармонії України
Тетяна Андрієвська-Боденчук.
Зазначимо, що ці музиканти особливо дорогі й близькі для нашого закладу. З першого року започаткування
концертів на честь видатного Б. М.
Лятошинського, ця талановита музична родина радує ворзельців своїми
численними благодійними виступами.
Тож Ворзель дякує вам, дорогі
Тетяно та Ігоре Андрієвські, і шле вам
гучне БРАВІССІМО та щирі сподівання на нові музичні зустрічі!

анком люди поспішали до місцевої Свято-Троїцької церкви, де
проходила служба з причащанням та
освяченням води, яку віддавна в народі вважають спасінням від багатьох
недуг і на протязі року буде зміцнювати віру в Божу силу. Церква зібрала
чимало людей на вранішню службу,
де був і народний аматорський хор
«Співуче Полісся» будинку культури
«Полісся», які співали обрядові пісні.
. А тим часом на березі озера вже че-

кала Хрещенська купель на сміливців,
стояв вагончик для зігрівання, який по
традиції забезпечує Олег Гайдук.
… Іі ось закінчилася служба в храмі і народ потоком пішов до купелі.
Зібралося багато людей аби прийняти
участь в обряді освяченні води , тільки
після цього починається чудове і захоплююче дійство. Серед любителів крижаної хрещенської води були і новачки, їх з
жартами підтримували бувалі, так звані,
місцеві «моржі» і вперше батьки взяли
з собою маленьких дітей і затамувавши
подих занурювалися в освячену воду.. Всі
виходячі з купелі розтирали тіло рушниками, жартували і вірили, що ця вода має
цілющу силу, яка лікує тілесні і духовні
хвороби. . Аж до опівночі линули у небо
слова : «Христос охрестився!» , а в відповідь було чути: «У річці Йордані!»

Святки в Луб’янці

Ось і завершилися новорічно-різдвяні свята. Хочемо розповісти,
як їх провели жителі та гості села Луб’янка.

Н

оворічну ніч наші односельці
мали змогу зустріти біля святково прибраної ялинки в центрі села та потанцювати на дискотеці.
Починаючи з Різдва і до Старого
Нового року в кожній сільській
оселі звучали колядки, щедрівки у
виконанні жіночої групи колективу «Барви Полісся», а саме: Галини
Годжаєвої, Ольги Петренко, Антоніни
Матвієнко, Марії Омельченко, Тетяни
Парфенюк, Антоніни Швидченко.
13 січня, у день, коли в українських оселях готували щедру кутю, в актовому залі
сільської ради зібралися ветерани праці,
колгоспники «Серп і Молот», медики і
вчителі – пенсіонери, щоб посмакувати
щедрою кутею, погомоніти, поспівати, а
дехто під акорди веселої музики ще й танцював. Ініціював цю зустріч Луб’янський
сільський голова Анатолій Петрович

юридична консультація
Про нерухомість
Нерухомість і відносини, пов’язані з нею, входять в одну з найризикованіших сфер взаємодії
людей. Вступаючи у відносини купівлі-продажу будинку, квартири,
ділянок, люди часто не усвідомлюють усієї серйозності можливих
для себе негативних наслідків.
Статистика свідчить, що кожна
сьома операція, здійснювана ріелтором, проходить зі збоями. Такий
же приблизно відсоток зберігається і в разі самостійної ініціативи
купівлі-продажу нерухомості. Часто це пов’язано з елементарною
юридичною неосвіченістю.

Новиченко за підтримки місцевих
підприємців: Івана Завірюхи, Василя
Суховерського, Андрія Цирковнюка,
Василя Сотніченка та фермерського
господарства «Заросянське». Усіх присутніх веселили колядками, щедрівками та веселими піснями жіноча група
вчителів, вихователів ДНЗ «Волошка»
та жителів села, а саме: Валентина
Большакова,
Наталія
Горіла, Наталія Коровнік,
Алла Бутаєва, Людмила
Гордійчук та Надія Горіла.
19 січня ранкові дзвони Свято-Миколаївської
церкви
сповістили
про велике свято –
Водохреща.
Луб’янці
освячували воду, а ті хто
хотів скупатися, мали
змогу це зробити на сіль-

І

нвестування грошей у нерухомість - це
відповідальна і серйозна подія в житті.
Передбачається, що ви вкладаєте чималу суму грошей. Щоб фінансові вклади
виявилися успішними, не покладайтеся
лише на свою інтуїцію та вдачу. Перевірка
нерухомості і покупка такої нерухомості
- обов'язкові елементи під час здійснення
операцій із новобудовами. Купівля квартири, будинка, землі - це досить вигідний вклад коштів. Не кожен день людина
здійснює такі придбання і, звичайно, не
хочеться вкласти гроші в сумнівний проект. Краще звернутися до досвідченого
експерта, щоб перевірити об'єкт, ніж назавжди втратити гроші. Тому перед операцією необхідно провести ретельну перевірку компанії-забудовника.

Чому необхідно перевіряти
нерухомість?
1. Незаконна схема інвестування грошей у
будівництво. Недобросовісні забудовни-

ському ставку, де воду
освятив настоятель храму
отець Іларіон.
Завершили святки концертом хорового колективу «Барви Полісся», художній керівник Микола
Федорчук. Тут звучали
колядки, щедрівки, українські народні та жартівливі пісні, після його заки для власної вигоди можуть застосовувати незаконні схеми вкладення фінансів у житлове будівництво. В підсумку ви
ризикуєте втратити право власності.
2. Підводні камені в договорі купівлі-продажу. Головна проблема полягає в пунктах договору, які допускають прострочення введення в
експлуатацію будинку, накладення
санкцій і штрафів.
3. Продаж об'єкта декільком покупцям.
Продавець готує підроблені документи
і продає квартиру, у якої вже є власник.
4. Нерухомість у банківській заставі. Вам
пропонують придбати квартиру в будинку, який побудований на кредитні
гроші. Якщо кредит не виплачено забудовником, ваше житло переходить у
власність банку.
5. Судові арешти. Квартира може перебувати в процесі судових розглядів між
учасниками будівництва, або іншими
особами та організаціями.

кінчення всім присутнім подарували
повітряні кульки і цукерки.
Промайнули святкові дні, починається буденне життя, тож бажаємо
всім миру, здоров’я, оптимізму, як співається у пісні:
Щоб у Вас і в нас все було гаразд!
Щоб Ви і ми щасливо жили!
Ольга Кадук,
директор Луб’янського БК

6. Купівля неприватизованого майна.
Неприватизована квартира – це ілюзія,
тому ви не зможете стати її власником.
7. Продавці-аферисти. Афера полягає в
тому, що вам пропонують підписати
підроблені документи, які не мають ніякого відношення до нерухомості, що
продається.
8. Непередбачені «мешканці». Вам можуть не розповісти, що в квартирі
прописані інші особи. Це можуть
бути малолітні, неповнолітні діти, а
також зареєстровані юридичні адреси
приватних компаній.
9. Помилки в оформленні документів.
Продавець свідомо вносить (з наміром,
чи ні) помилкові положення в пункти
договору, що в майбутньому може стати
підставою визнання угоди недійсною.
Ігор Козак,
адвокат
Продовження
у наступному номері «БН»

UA:Перший

6:00 Д/ф «Українська
революцiя».
6:30 Д/ф «Вони боролись до
загину».
7:20,12:50,14:20,18:50,3:45,5:5
0 Погода.
7:30,16:50 Д/ф «Герої України
Крути. Перша Незалежнiсть».
8:45 Д/ф «Августин Волошин.
Метеорит незалежностi - над
Срiбною землею».
9:40,16:25 Д/ф «Крути».
10:00,19:30,3:55 Спецпроект
«Бiй пiд Крутами. 100 рокiв».
12:00 Хвилина мовчання пам`ятi
героїв Крут.
12:01 Д/ф «Аеропорт
1:10.2014р. Той день».
13:00,15:00,18:05,21:00,1:55
Новини.
13:10,14:30 Радiо. День.
13:55 Перша шпальта.
15:15,22:15 Розсекречена
iсторiя.
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.
21:50,2:35 Новини. Спорт.
23:10 Iнтермарiум.
0:10 Роздягалка.
0:40 Д/с «Незвичайнi культури».
2:50 Д/с «Орегонський
путiвник».
3:20 Д/с «Мистецький пульс
Америки».

О. Соколовою.
8:45 Факти. Ранок.
9:15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10:10 Х/ф «Доктор Ноу».
12:30,13:15 Х/ф «Шпигун, який
кохав мене».
12:45,15:45 Факти. День.
15:35,16:15 Х/ф «Помри, але не
зараз».
18:45,21:10 Факти. Вечiр.
20:20 Бiльше нiж правда.
21:30 «На трьох».
22:35 Свобода слова.
1:00 Х/ф «Корабель «Мiсячний
гонщик».
3:00 Краще не повторюй.

Новий
канал
.

3:00 Зона ночi
4:40 Абзац.
6:35,7:35 Kids` Time.
6:40 М/с «Дракони: Перегони
безстрашних».
7:40 Х/ф «Земля майбутнього:
Свiт за гранню». (16+).
10:00 Вiд пацанки до панянки.
15:50 Таємний агент.
17:20 Таємний агент. Пост-шоу.
19:00 Ревiзор.
21:30 Cтрасти по Ревiзору.
0:30 Х/ф «Знаряддя смертi:
Мiсто кiсток». (16+).

СТБ

5:40 Т/с «Коли ми вдома».
8:55 «Все буде смачно!»
9:50 «Хата на тата».
11:40 Х/ф «Молода дружина».
Канал «1+1»
13:40 Х/ф «Мрiяти не
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
шкiдливо». (12+).
«1+1».
15:25 «Мiстичнi iсторiї 7» з
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30, Павлом Костiциним».
0:15,5:20 «ТСН».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
9:30,10:50 «Чотири весiлля».
18:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
12:20,13:40,14:50 «Мiняю жiнку». iсторiя».
16:00 Т/с «Я знову тебе кохаю». 20:00,22:40 «Слiдство ведуть
(12+).
екстрасенси».
17:10 Т/с «Нескiнченне
0:40 «Один за всiх».
кохання». (12+).
20:30 «Секретнi матерiали».
Канал «Україна»
21:00 Т/с «Школа». (16+).
6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
22:00 «Грошi».
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,
23:15,0:25 «Голос країни 8».
2:50 Сьогоднi.
1:45 Мелодрама «Домашняя
9:30,3:30 Зоряний шлях.
работа». (16+).
11:40,3:50 Реальна мiстика.
4:50 М/ф.
13:50 Т/с «Пiвкроку до сiм`ї», 1
i 2 с. (12+).
Iнтер
15:30 Т/с «Пiвкроку до сiм`ї».
5:10,5:05 «TopShop».
18:00 Т/с «Перстень з рубiном».
5:40 М/ф.
19:45 «Говорить Україна».
6:10,22:30 «Слiдство вели...» з Л. 21:00 Т/с «На лiнiї життя», 25 i
Каневським».
26 с. (16+).
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
23:30 Х/ф «Робiн Гуд».
.
Новини
1:50 Телемагазин.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з
4:45 Агенти справедливостi.
Iнтером».
10:00 Х/ф «Вертикаль».
ТК «Київ»
11:40,12:25 Т/с «Червона
7:00 «Ранок по-київськи».
королева».
9:30 «Київ музика».
16:10 «Чекай на мене».
10:00,23:20 «Телемаркет».
18:00,19:00,3:40 «Стосується
13:00,15:00,17:00,21:00,23:00,
кожного».
1:15,3:45 «Столичнi телевiзiйнi
20:00 «Подробицi».
новини».
20:40 Т/с «Нитки долi». (16+).
13:10 «Найєкстремальнiшi».
0:25 Т/с «Генеральська
14:00,1:35 «Поради лiкаря».
невiстка».
15:10 «Депутатська
2:15,4:25 «Подробицi» - «Час».
приймальня».
3:00 «Речдок».
16:10,21:25 «Найбiльшi танковi
битви».
ICTV
17:10,20:20,1:05 «Ситуацiя».
4:40 Скарб нацiї.
17:20,0:20 «На часi».
4:50 Еврика!
18:10 «Як працюють мiста».
4:55 Служба розшуку дiтей.
19:00,22:15,2:30 «Київ Live».
5:00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
20:30 «Служба порятунку».
5:45,19:20 Надзвичайнi новини з 22:55 «Українська Нацiональна
К. Стогнiєм.
Лотерея».
6:30 Факти тижня. 100 хвилин з
4:05 «Мультляндiя».

Вівторок • 30 січня

UA:Перший

6:00,17:10 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!
9:30,11:45,12:50,14:20,16:25,17:
40,20:15 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 Радiо. День.
13:55,22:15 Складна розмова.
15:15 Фольк-music.
16:30 Лайфхак українською.
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.
22:45 Програма з Майклом
Щуром.
23:25 Д/с «Зустрiч Лувру та
Забороненого мiста».
0:10 Роздягалка.
0:40 Д/с «Незвичайнi культури».
2:50 Д/с «Орегонський
путiвник».
3:20 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
3:50 Д/ф «Богдан Гаврилишин.
Мiсiя-Свобода».
4:40 Д/ф «Левко Лук`яненко.
Йти за сумлiнням» iз циклу
«Дисиденти».
5:10 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,
0:15,5:20 «ТСН».
9:30,10:50 «Чотири весiлля».
12:20,13:40,14:50 «Мiняю
жiнку».
16:00 Т/с «Я знову тебе кохаю».
(12+).
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:30 «Секретнi матерiали».
21:00 Т/с «Школа». (16+).
22:00 «Iнспектор. Мiста».
23:35,0:25,1:35 Т/с «Як уникнути
покарання за убивство 2». (18+).
4:45 М/ф.

Iнтер

5:35 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».
10:20,12:25,20:40 Т/с «Нитки
долi». (16+).
12:50 Х/ф «Гусарська балада».
14:50,15:45,16:45,3:00 «Речдок».
18:00,19:00,3:45 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
0:25 Т/с «Генеральська невiстка».
2:20,4:30 «Подробицi» - «Час».
5:10 «TopShop».

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:25 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.
10:00 Бiльше нiж правда.
10:55 Антизомбi.
11:55,13:15 Х/ф «Корабель
«Мiсячний гонщик». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
15:00,16:15 Т/с
«Володимирська, 15». (16+).
17:35,21:25 «На трьох».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
23:40 Х/ф «Тiльки для твоїх
очей».
2:00 Т/с «Морська полiцiя.
Спецвiддiл». (16+).
3:20 Краще не повторюй.

Новий канал

3:00 Служба розшуку дiтей.
3:05,2:00 Зона ночi.
5:00 Абзац.
6:45,8:35 Kids` Time.
6:50 М/с «Дракони: Перегони
безстрашних».
8:40 Серця трьох.
10:30 Ревiзор.
13:30 Пристрастi за Ревiзором.
16:30 Таємний агент.
17:40 Таємний агент. Пост-шоу.
19:20 Суперiнтуїцiя.
21:00 Аферисти.
22:00 Х/ф «Пункт призначення».
23:50 Х/ф «Будинок воскових
фiгур». (18+).

СТБ

5:55 Т/с «Коли ми вдома».
7:50 «Все буде смачно!»
8:45 «Хата на тата».
12:15 «МастерШеф 5».
15:25 «Мiстичнi iсторiї 7» з
Павлом Костiциним».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя».
20:00 «Наречена для тата».
22:40 «Давай поговоримо про
секс 4».
0:35 «Один за всiх».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,
2:00 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», 25 i
26 с. (16+).
18:00 Т/с «Перстень з рубiном».
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «На лiнiї життя», 27 i
28 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 «Як працюють
мiста».
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».

Середа • 31 січня

UA:Перший

6:00,16:45 М/с «Чорний Джек».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15
:00,18:05,21:00,1:55 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго
ранку, Країно!
9:30,11:45,12:50,14:20,16:35,17:
40,20:15,0:00 Погода.
9:40,19:25 Д/с «1000 днiв для
планети».
10:50 Т/с «Бодо».
11:55 Д/с «Смаки культур».
12:20 Д/с «Смачнi iсторiї».
13:10 Радiо. День.
13:55 Нашi грошi.
14:30 52 вiкенди.
15:15 До справи.
15:50 Твiй дiм.
17:50,1:10 Новини. Свiт.
18:20,21:30,1:25,2:20 Тема дня.
18:35,1:40 Новини. Культура.
19:00 Д/с «Плiч-о-плiч».
20:25,0:10 Роздягалка.
21:50,2:35 Новини. Спорт.
22:15 Свiтло.
23:15 Вiйна i мир.
0:40 Д/с «Незвичайнi культури».
2:50 Д/с «Орегонський
путiвник».
3:20 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
3:50 Д/ф «Українська
Гельсiнська спiлка - вектор
визначено».
4:40 Д/ф «Микола Руденко.
Формулу життя знайдено» iз
циклу «Дисиденти».
5:10 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,
0:15,5:20 «ТСН».
9:30,10:50 «Чотири весiлля».
12:20,13:40,14:50 «Мiняю
жiнку».
16:00 Т/с «Я знову тебе кохаю».
(12+).
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:30 «Секретнi матерiали».
21:00 Т/с «Школа». (16+).
22:00 «Одруження наослiп 4».
23:35,0:25,1:35 Т/с «Як уникнути
покарання за убивство 2». (18+).
4:45 М/ф.

Iнтер

5:40 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».
10:15,12:25,20:40 Т/с «Нитки
долi». (16+).
12:45 Х/ф «Смiшнi люди».
14:50,15:45,16:45,3:05 «Речдок».
18:00,19:00,3:50 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
0:25 Х/ф «Варенька».
2:25,4:35 «Подробицi» - «Час».
5:15 «TopShop».

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,10:05 Громадянська
оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.

8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
11:00 Антизомбi.
12:00,13:15 Х/ф «Тiльки для
твоїх очей». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
15:05,16:15 Т/с
«Володимирська, 15». (16+).
17:35,21:30 «На трьох».
18:45,21:10 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
23:40 Х/ф «Восьминiжка». (16+).
2:00 Т/с «Морська полiцiя.
Спецвiддiл». (16+).
3:20 Краще не повторюй.

Новий канал

3:00,1:45 Зона ночi.
3:40 Абзац.
5:40,6:50 М/с «Дракони:
Перегони безстрашних».
6:45,8:55 Kids` Time.
9:00 Серця трьох.
11:00 Ревiзор.
14:00 Пристрастi за Ревiзором.
16:30 Таємний агент.
17:50 Таємний агент. Пост-шоу.
19:30 Суперiнтуїцiя.
21:00 Аферисти.
22:00 Х/ф «Пункт призначення
2».
23:45 Х/ф «Пункт призначення».
1:40 Служба розшуку дiтей.

СТБ

5:55 Т/с «Коли ми вдома».
7:15 «Все буде смачно!»
8:10 «Хата на тата».
11:55 «МастерШеф 5».
15:25 «Мiстичнi iсторiї 7» з
Павлом Костiциним».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя».
19:55,22:40 «МастерШеф.
Пiдлiтки».
1:05 «Один за всiх».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,
2:00 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», 27
i 28 с.
18:00 Т/с «Перстень з рубiном».
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «На лiнiї життя», 29 i
30 с. (16+).
23:30 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
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 «Як працюють мiста».
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».

анонси

Найочікуваніші фільми
2018 року
«Чорна пантера» (15 лютого)
Ця комікс-картина, що належить
до Кіновсесвіту Marvel, стане першим
сольним фільмом про африканського
супергероя Чорну Пантеру, який має
надзвичайну силу і здатен бачити в
темряві. Хронологічно події картини
слідують відразу за фільмом «Перший
месник: Протистояння». Цього разу
супергероєві належить вступити в боротьбу за трон своєї країни Ваканду й
запобігти світовій війні.
«Викрадена принцеса: Руслан і
Людмила» (7 березня)
Одна з головних українських
прем’єр року – анімаційне фентезі за
відомою казкою Олександра Пушкіна.
Історія переносить глядача у величний Київ минулих часів, коли містом
правили хоробрі лицарі, а на добрі
справи їх надихали прекрасні принцеси. В озвученні мультфільму брали
участь Олексій Завгородній і Надя

На великих екранах покажуть багато фантастики, пригод і коміксів
Вікандер достойною для цієї ролі. Так
чи інакше, картина, яка заснована на
перезапуску серії ігор Tomb Raider, забезпечить героїні багато захоплюючих
і небезпечних пригод.

Дорофєєва з групи «Время и стекло»,
а також Сергій Притула, Олег Фагот
Михайлюта та Юрій Горбунов.

«Розкрадачка гробниць: Лара
Крофт» (15 березня)
Перезапуск фільму про легендарну
шукачку скарбів Лару Крофт викликав
багато суперечок серед шанувальників. Одні заявили, що в розкраданні
екранних гробниць ніхто не в змозі
змагатися з Анджеліною Джолі. Інші
навпаки вважали оскароносну Алісію

«Першому гравцю
приготуватися» (29 березня)
Екранізувати популярний роман
Ернеста Клайна взявся чотириразовий
володар «Оскара» Стівен Спілберг.
Події картини відбуваються в 2045
році, а в центрі сюжету - комп’ютерна
гра «Оазис». Саме вона допомагає мільярдам людей відволіктися від важких буднів постапокаліптичного світу.
У певний момент з’ясовується, що в грі
заховані так звані «пасхалки» – коди,
що дають змогу отримати над нею
контроль і багатство на додачу. Участь
у перегонах за такими скарбами візьмуть не лише звичайні гравці, але й
великі корпорації.

«Легенда Карпат» (29 березня)
Ця історико-пригодницька стрічка
є ще однією очікуваною вітчизняною
прем’єрою року. Фільм оповідає про
життя Олекси Довбуша – лідера руху
карпатських опришків XVIII століття, відомого в народі як український
Робін Гуд. Втративши через ворогів
матір, Олекса в юному віці був змушений взятися за зброю і приєднатися до
національно-визвольної боротьби.
«Месники: Війна
нескінченності» (3 травня)
Комікс-кіно з великою кількість надлюдей. Картина стане продовженням
попередніх двох «Месників» і покаже,
як супергеройський союз буде рятувати світ від міжгалактичного тирана Таноса. З огляду на трейлер, фільм
буде видовищним і захоплюючим.
Закінчення
у наступному номері «БН»
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ОВЕН (21.03-20.04).
З`явиться можливiсть знизити темп роботи, хоча це
навряд чи вплине на вашi плани, бажання працювати вiд цього чомусь
не пропаде. Намагайтеся все-таки
не поповнювати ряди трудоголiкiв.
Успiшно розiбравшись з найважливiшими з справ, запланованих на цей
тиждень, ви вiдчуєте дивну легкiсть.
У вiльний час ви зможете добре вiдпочити i вiд душi повеселитися.
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Ви трохи нервуєте перед
вiдповiдальною
нарадою,
однак якщо зумiєте впоратися з
хвилюванням, то доведете, хто
справжнiй господар становища.
Постарайтеся виправити парочку
з накопичених в особистому життi
помилок, це дозволить вам вiдчути
себе легко i вiльно, а це так важливо
зараз.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
На роботi можуть виникнути цiкавi творчi i навiть
любовнi союзи. Настає час для нових планiв i задумiв. Вашi iдеї принесуть прибуток i впевненiсть у завтрашньому днi. Не виключено, що
вас чекає приємна подорож, причому за рахунок роботодавця або приймаючої сторони.
РАК (22.06-22.07)
Ви можете зiткнутися на
цьому тижнi з термiновими
справами. З`явиться додаткове навантаження, а зосередитися стане
важче. Однак ви все подолаєте, хоча
i не без допомоги. Найкращим виходом було б взагалi делегувати всю вiдповiдальнiсть кому-небудь дiяльному, а самому присвятити цей тиждень
вiдпочинку. Якщо це всього лише
мрiя, постарайтеся хоча б побiльше
спати. Домашнi та сiмейнi справи можуть вийти на перший план. У четвер
до вас може надiйти важлива iнформацiя, вам запропонують цiкаву i грошову роботу.
ЛЕВ (23.07-23.08)
На цьому тижнi не варто
намагатися форсувати подiї.
Просто не звертайте на них уваги,
тодi труднощi розступляться перед
вами самi собою. З`явиться можливiсть дiзнатися щось нове, кудись
поїхати i збагатити себе новими враженнями. У середу перешкодою на
шляху до успiху можуть стати несподiванi проблеми в особi партнерiв
або конкурентiв. У недiлю краще не
загострювати вiдносини непотрiбними сварками, в результатi суперечки ви опинитеся стороною, що
програла.
ДІВА (24.08-23.09)
На цьому тижнi дуже бажано особливо ретельно
планувати свiй час, тодi ви зможете завершити все намiчене. У понедiлок постарайтеся бути стриманiшим на роботi, iнакше зроблене вами враження стане причиною
неприємних розмов про вас за очi. У
другiй половинi тижня бажано дотримувати розумну помiркованiсть
в бажаннях. Частина недiльного дня
доведеться присвятити залагодженню дрiбних побутових проблем в
сiм`ї.

Що буде далі: людина досягла межі

своїх можливостей

Обробка даних за 120 років показала, що люди досягли біологічних меж зростання, тривалості життя і спортивних результатів.
Міждисциплінарна дослідницька група з декількох наукових
установ Франції вивчила історичні дані про тривалість життя,
спортивні досягнення і зріст, накопичені з початку XIX століття.

М

ета дослідження полягала в
тому, щоб краще зрозуміти,
як розвивалася людська фізіологія за останні 10 поколінь. Вчені
дійшли висновку, що людський організм має межі, які не можуть бути перевищені.
Щочотири роки весь
світ спостерігає за спортсменами, які беруть участь
в Олімпіадах, щоб побачити нові рекорди «швидше, вище, сильніше». Загальновідомо, що
за останні півтора століття тривалість життя
сучасної людини значно
збільшилася порівняно з
предками. Але людський
організм, вочевидь, має
свої біологічно обумовлені межі. Огляд даних
за 120 років наводить на
думку, що ці обмеження,
можливо, вже досягнуті і якщо ми не будемо обережними, може початися
процес регресу.
«Спортивні досягнення, зростання тривалості
життя людини більше не відбуваються, незважаючи на якісне харчування, а також різні медичні та наукові
досягнення. Це свідчить про те, що

сучасні досягнення суспільства дали
змогу нашому виду досягти своїх
меж. Ми - перше покоління, яке усвідомлює це», - сказав професор ЖанФрансуа Туссен із Паризького університету Декарта, пише Медпортал.

Дослідники стверджують, що замість
збільшення зросту найвищих людей і
швидкості найшвидших спортсменів,
а також збільшення віку довгожите-

лів, найкраще, на що ми можемо сподіватися, - це збільшення кількості
населення, що досягне таких результатів.
Зниження людських можливостей,
яке бачимо нині, ознака того, що екологічні зміни, зокрема й клімат, уже
впливають на зростання обмежень
людських можливостей і здібностей,
прогнозує професор Туссен.
Вчені сподіваються, що результати
їхнього дослідження змусять політиків розробити стратегії
поліпшення якості життя
і дадуть змогу більшій частині населення досягти
максимальних біологічних меж.
«Тепер, коли ми знаємо межі людського виду,
може постати нова мета:
забезпечити такі умови,
щоб людський потенціал досяг своїх найвищих
можливих значень для
більшої частини населення. Нам треба збалансувати зростаючий тиск на
екосистему, проте в разі
успіху ми зможемо спостерігати поступове підвищення середніх значень
зростання,
тривалості
життя і більшості інших
біологічних показників
здоров›я людини. Головне,
не тільки домогтися стабілізації, але й
зупинити будь-яке можливе погіршення цих показників», - резюмував ЖанФрансуа Туссен.

Як сміття в будинку впливає на життя

Як оселя, в якій ми живемо, впливає на нашу психіку? Чи є мо бачити, а тим більше, вирішувати.
якийсь зв’язок між інтер’єром і свідомістю, а також тим, що відЧи можемо ми кардинально змінибувається в нашому житті?
ти наше життя, змінивши обстановку

Д

авайте замислимося, наш будинок – це не просто місце, де ми
обідаємо і ночуємо. Це щось більше. Це продовження нашого «Я».
Облаштовуючи житло, ми привносимо в нього своє ставлення до себе, до
світу, до людей.
Якщо уважно подивитися на навколишній інтер’єр, ми знайдемо в ньому
відображення нас самих. Стіни, які
нас оточують, впливають на наш настрій, самопочуття і навіть мислення.
Озирніться навколо, що ви бачите?
Гарні, що тішать погляд, меблі? Або
заяложений диван зі зламаною ніжкою? А може, ми бачимо звичайну,
нічим непримітну квартиру, яка начебто влаштовує, а ніби й ні.
У будь-якому випадку, яким ви бачите ваш будинок – таким ви бачите
своє життя. Адже ми створюємо наше

середовище за своєю подобою. Ми з
будинком, як сполучені посудини.
Сміття, мотлох у квартирі символізують завали на роботі, в коханні,
здоров’ї. І навпаки, затишна, гармонійна обстановка привертає радість
і успіх.
Як це працює? Давайте порівняємо
сміття в будинку зі сміттям у життя.
У першому випадку ми стикаємося з
непотрібними, застарілими речами, з
пилом, який нам ніколи протерти, з
темними кутками, в які намагаємося
не заглядати, щоб випадково не виявити там бруд.
А що таке сміття в нашому житті?
Іноді ми обростаємо мотлохом образ,
страхів, застарілих переконань, спотворених стосунків. І темні кутки у
нас теж є. Це ті самі проблеми, на які
ми закриваємо очі, вперто не бажає-

в будинку? На це запитання не можна
відповісти однозначно. Але впевнено
можна сказати, якщо почати ставитися до будинку з любов’ю, оточувати
себе приємними речами і чистотою,
стане набагато простіше розв’язувати
життєві проблеми.
Можуть несподівано з’явитися нові
горизонти, шляхи виходу зі складної
ситуації, відповіді на запитання.
Китайці, коли хочуть змін у житті,
пересувають у своїх оселях 27 предметів.
А що можемо зробити ми?
Варто почати позбуватися непотрібних речей, а також предметів, з
якими у вас пов’язані негативні спогади.
Особливо безжально розлучайтеся
з речами, які мають погану енергетику і викликають неприємні емоції.
Старі фото невдалих романів, зламані меблі та техніка, торішні газети й
журнали, кружку з відбитою ручкою,
невдалу сукню. Список може бути
дуже великий.
До речі, дещо можна подарувати
тому, хто потребує щось із ваших речей.
А що робити, якщо важко позбутися предметів, які вам не потрібні?
Тут варто замислитися, від яких застарілих стосунків або ситуацій ви не
можете позбутися у своєму житті. Що
так вас в них тримає? Послухавши
себе, ви знайдете відповіді на ці запитання.
Позбавляючись непотребу, ми даємо сигнал нашій свідомості, що готові
до кращого, до чогось нового.
Любіть свою оселю, ставтеся до неї
як до живого організму, тоді зміни не
змусять себе чекати!

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

Астрологічний прогноз

Манікюр на удачу

на 29 сiчня - 4 лютого 2018 року

Виявляється, за допомогою манікюру можна активувати зміни в житті! Манікюр за фен-шуй допомагає гармонізувати життя людини. А коли є гармонія – немає місця
проблемам і негативу. Екстрасенс Олена Курилова розповіла, як за допомогою манікюру залучити позитивну
енергетику в різні сфери життя.

Є

кольори з позитивною, нейтральною і негативною енергетикою. Залежно від того, який
колір ми обираємо та призначаємо
домінуючим, той і впливає на нашу
енергетику. Негативні кольори не слід
використовувати в одноколірному чи
двокольоровому манікюрі. Часто за
кольором, котрим жінка фарбує нігті,
можна визначити, які в неї проблеми
та чого їй бракує.
Якщо ви фарбуєте нігті важкими
кольорами, то підсилюєте свої життєві проблеми. І зміна кольору не змінить все одразу на краще. Часом для
розв’язання проблем вам не вистачає
трішки енергії – саме тієї кількості, яку
забирають негативні кольори. Олена
Курилова допоможе розібратися, які
кольори сприятимуть удачі, а які, навпаки, – відштовхнуть її!

Енергетика кольорів
Чорний колір знижує загальну енергетику людини. Це найважчий колір.
По суті, важкими є всі темні кольори.
Тому краще використовувати кольорову палітру з позитивною енергетикою – відтінки червоного, жовтого,
зеленого, синього. Ці кольори символізують природу.

Також екстрасенс Олена Курилова
не радить використовувати в манікюрі
надто контрастні кольори. Такі яскраві фарби розривають енергетичне поле
людини й порушують гармонію.
Згідно з правилами фен-шуй, кожен
палець на руці відповідає за певну сферу нашого життя.
Якщо ви хочете поліпшити здоров’я – виокремлюйте іншим кольором ніготь великого пальця.
Вказівний палець відповідає за удачу й успіх.
Контрастний лак на нігті середнього
пальця сприяє багатству.
Безіменний палець відповідає за
любов.
Якщо виокремите іншим кольором
ніготь на мізинці – уже через кілька
днів помітите, що вам простіше знаходити спільну мову з оточенням.
Найкраще обрати колір із позитивною енергетикою для конкретного нігтя.
Який саме, неважливо. Головне – щоб
він вам подобався, викликав приємні
асоціації. Сконцентруйтеся на тій сфері
життя, яку бажаєте змінити. Наприклад,
якщо хочете залучити любов, тоді виділяйте кольором із позитивною енергетикою безіменний палець щоразу, коли
робите двоколірний манікюр.

Забобони про фотографії

Чому не можна фотографувати сплячих людей? Як правильно
зберігати фотографії? Що робити, якщо на фотографії з’являються дивні знаки й образи? Чи можна робити селфі? Відповіді на ці
запитання знає екстрасенс Олена Курилова.

1. Нові знаки й образи на
фотографіях
Трапляються випадки, коли з часом на
фото з’являються нові деталі, яких раніше не було помітно. Чи є це ознакою загрози? Олена Курилова дала однозначну
відповідь: «Якщо на фотографіях проявляються знаки – варто насторожитися».
Так, це дійсно можуть бути ознаки загрози для того, хто зображений на фото.
Синя смуга на фото – цілком може бути
міткою самотності.
Якщо спочатку на фотографії
нічого не було, але з часом на
ній з’явилися смуга, коло, постать людини, тварина, або інші
знаки – це передвістя зловісної
мітки. Також зверніть увагу на
колір міток: найчастіше вони
синього, сірого або чорного кольору. А от якщо мітки були на
фото відразу після прояву, то це,
напевно, брак друку, неякісний
папір, або дефекти фотозйомки.
Зрозуміти значення мітки
можна двома способами: якщо
вона міститься на самій людині (на
руках, ногах, тулубі), то людині загрожують проблеми зі здоров’ям; а якщо
мітка на просторі навколо неї – загроза йде ззовні. Наприклад, у вашому
оточенні є недоброзичливці, які можуть заподіяти вам шкоду.
Щоб позбутися мітки необхідно провести нескладний ритуал. Візьміть гребінець, яким ви користуєтеся, покладіть на фото та 5 разів вголос промовте:
«Визволи мене від чорного, від синього
(називаємо колір мітки), від лихого ока,
від поганого часу». Потім його потрібно
опустити в посудину з водою. Робіть цей
ритуал вдома, без свідків, щоб мітка не
передалася нікому з них. А саме фото бажано знищити, однак не слід його рвати,
бо фото – це відбиток душі людини, гра-

фічний зліпок, що має ауру. Розриваючи
фото, ми порушуємо цілісність аури.
Найкращий спосіб – спалити його!
2. Фотографії сплячих
людей
Багато хто вважає, що не можна фотографувати людину уві сні,
оскільки в цей момент душа покидає
тіло, її аура беззахисна. Через це енергетичне поле стає вкрай уразливим, і

фото може забрати частину енергетики сплячої особи. Так, душа дійсно залишає людину під час сну, але її енергетичне поле від цього не слабшає і,
ймовірно, захищає людину, тому процес фотографування не може завдати шкоди людині навіть уві сні. Тож
сміливо фотографуйте своїх рідних та
близьких уві сні.
3. Одна з частин тіла
обрізана на фото
Якщо ви часом не помістилися у
фотокадр – у вас обрізана рука або
частина ноги, або ви самі обрізали їх,
у такому разі у вас можуть виникнути проблеми із суглобами, побутові
травми тощо. Але! Це не стосується
портретних фото або фото на доку-

Підсилення енергетичного
ефекту
Для підсилення енергетичного потоку необхідно використовувати додаткові елементи декору нігтів, залежно
від вашої Стихії.
Якщо ваш знак Зодіаку Телець,
Діва, Козеріг – ви належите до Стихії
Землі. У цьому випадку для декору
нігтів можна використовувати малюнки з рослинними елементами – квіти,
листя. Підійде також фактурний манікюр.
Якщо ваш знак Зодіаку Овен, Лев,
Стрілець – ви належите до Стихії
Вогню – використовуйте для декору
симетричні рівні лінії та палички.
Якщо ваш знак Рак, Скорпіон,
Риби – ви належите до Стихії Води,
можете сміливо використовувати різні
блискітки сріблястого, золотавого відтінків.
Якщо ваш знак Близнюки, Терези,
Водолій – ви належите до Стихії
Повітря. Вам підійдуть візерунки, що
нагадують мереживо або плавні переходи.
менти. Ще один важливий момент –
накликати травму можуть тільки
фотографії, які є у вашому енергетичному полі – вдома, в телефоні, в
комп’ютері, в рамці на полиці. Тому
найкраще обрізані фотографії не
зберігати вдома, але якщо такий знімок у вас є, його можна знешкодити,
перервавши енергетичний зв’язок
фото з вами. Для цього промовте:
«Тінь не моя. Це не я. Не моя журба.
Не моя личина». Тепер зв’язку між
вами й фото немає!
4. Чи можна робити селфі
Ще одне запитання, яке цікавить
багатьох: чи безпечно робити селфі, особливо в дзеркалі? Дзеркало
дійсно вбирає в себе та зберігає
енергетику того, хто дивиться в
нього. І коли ви робите знімок у дзеркалі, то приймаєте
на себе енергетику всіх, хто
в нього дивився до вас. Тому
не бажано робити знімки в
дзеркалі в публічних місцях
(гардеробі, вбиральні), куди
могли дивитися сотні людей
зі своїми проблемами, хворобами, негативом. Але якщо
йдеться про дзеркало у вашій
оселі, яке заряджене енергією
вашої родини, то небезпеки
в цьому немає. До речі, абсолютно безпечно робити фото
на камеру вашого власного телефону, доступ до якого контролюєте
тільки ви.
5. Чи можна навести порчу
по фото
По фотографії навести порчу неможливо! Багато хто вірить у таку
рекламу: зніму порчу по фото тощо.
Однак професіонал знає, що фото не
містить у собі ДНК-інформації про
людину. Екстрасенсу фото потрібно
тільки, щоб побачити образ людини,
з якою потрібно працювати, отримати інформацію, але впливати на неї,
заподіяти їй шкоду за допомогою
фото не можна. І всі ці контори, що
кричать усюди про зняття порчі по
фото, обманюють!

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
На цьому тижнi ви можете
виправити помилки, якi були
допущенi у вiдносинах з близькими
людьми ранiше. Веселий настрiй та
позитивнi емоцiї, якими ви дiлитеся,
будуть притягувати до вас людей, як
магнiтом. Цей тиждень принесе зустрiчi з друзями i знайомими, запланованi i незапланованi. Постарайтеся,
незважаючи на оптимiстичний настрiй, реально оцiнити свої сили i не
перевантажувати себе зайвими турботами i клопотами. Цей тиждень
вдалий майже для всiх ваших починань, варто тiльки максимально розумно використовувати свiй час.
СКОРПІОН (24.10-22.11)
На цьому тижнi саме час
подiлитися з товаришами
по службi i керiвництвом новими
iдеями. Вашi задумки надихнуть
колектив на подвиг, i начальство
це оцiнить по достоїнству. Однак
пiдвищення по службi, до якого
ви так прагнули, призведе до того,
що обов`язкiв у вас стане набагато
бiльше. Втiм, ви явно любите свою
роботу. У недiлю близькi можуть
образитися на вашу неуважнiсть.
I навiть, якщо ви будете дуже зайнятi, знайдiть час, щоб переконати
їх, що ви їх цiнуєте.
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Ви можете придумати
щось незвичайне, тим самим видiлитеся з натовпу. Має
бути чимало важливих невiдкладних справ на роботi, вам доведеться мобiлiзувати свої сили, важливо
все поставити пiд облiк i контроль.
Максимально використовуйте те,
що маєте в даний момент, свiдомiсть
упущеного шансу викличе лише досаду i роздратування. Суботу краще
присвятити домашнiм клопотам, з
головою занурившись в турботи, ви
вiдчуєте прилив сил i енергiї. А коли
побачите результати, будете задоволенi собою. Недiля - день рiзних
приємних сюрпризiв.
КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
На цьому тижнi не дозволяйте втягнути себе в
авантюру. Легкi грошi i короткi зв`язки - це не те, що вам потрiбно. У середу краще не приймати серйозних
рiшень, небажано планувати дiловi
зустрiчi i переговори. Друга половина тижня може бути присвячена сiмейним справам. Дiтям знадобиться
ваша допомога в ситуацiї, що склалася. Придбайте для будинку щось необхiдне, i ваш настрiй покращиться.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Прекрасний перiод, щоб
вiдкрити в собi несподiванi
таланти i навчитися чогось нового.
Поведiнка когось iз близьких вам
людей може дати привід для роздумiв i висновкiв Але краще вчитися на чужих помилках. Може бути,
варто пiти на курси iноземної мови?
Зараз важливо планувати свої дiї
хоча б на кiлька крокiв вперед.
РИБИ (20.02-20.03)
Рiшення багатьох життєво
важливих питань, можливо,
буде продиктовано прагненням полегшити своє життя i полiпшити матерiальне становище. Про всяк випадок спробуйте переглянути мотиви
своєї поведiнки - раптом знайдуться варiанти краще? Варто пройтися
по магазинах i придбати що-небудь
елегантне. У п`ятницю, можливо,
доведеться принести малу жертву
заради великих досягнень. У вихiднi
днi будьте уважнiшими до батькiв i
старших родичiв.
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6:00,16:45 М/с «Чорний Джек».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15
:00,18:05,21:00,1:55 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго
ранку, Країно!
9:30,11:45,12:50,14:20,16:25,17:
40,20:15,0:35,5:50 Погода.
9:40,19:25 Д/с «1000 днiв для
планети».
10:50 Т/с «Бодо».
11:55 Д/с «Смачнi iсторiї».
13:10,14:30 Радiо. День.
13:55 Роздягалка.
15:15 Надвечiр`я. Долi.
16:30 Лайфхак українською.
17:50,1:10 Новини. Свiт.
18:20,21:30,1:25,2:20 Тема дня.
18:35,1:40 Новини. Культура.
19:00 Дорога до Пхьончхану.
20:25 «Схеми» з Н. Седлецькою.
21:50,2:35 Новини. Спорт.
22:15 Д/с «Спiльноти тварин».
23:15 Д/с «Музична одiсея
Арiрант. Шоу».
0:10 ЧереЩур.
0:40 Д/с «Незвичайнi культури».
2:50 Д/с «Орегонський путiвник».
3:20 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
3:50 Д/ф «Августин Волошин.
Метеорит незалежностi - над
Срiбною землею».
4:40 Д/ф «Олесь Шевченко.
Як на сповiдi» iз циклу
«Дисиденти».
5:10 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,
0:30,5:20 «ТСН».
9:30,10:50 «Чотири весiлля».
12:20,13:40,14:50 «Мiняю
жiнку».
16:00 Т/с «Я знову тебе кохаю».
17:10 Т/с «Нескiнченне кохання».
20:30,1:35 «Секретнi матерiали».
21:00 Т/с «Школа». (16+).
22:00 «Мiняю жiнку 13».
23:00 «Право на владу».
0:40 Т/с «Як уникнути покарання
за убивство 2». (18+).

4:50 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».
10:25,12:25,20:40 Т/с «Нитки долi».
13:00 Х/ф «Неждано-негадано».
14:50,15:45,16:45,3:05 «Речдок».
18:00,19:00,3:45 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
0:25 Х/ф «Заграва». (16+).
2:25,4:35 «Подробицi» - «Час».
5:15 «TopShop».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 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.
10:00 Секретний фронт.
11:00 Антизомбi.
12:00,13:15 Х/ф «Восьминiжка».
12:45,15:45 Факти. День.
15:05,16:15 Т/с
«Володимирська, 15». (16+).
17:35,21:25 «На трьох».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Iнсайдер.
23:40 Х/ф «Вид на вбивство».
2:00 Т/с «Морська полiцiя.
Спецвiддiл». (16+).
3:25 Краще не повторюй.

Новий канал

3:00,1:40 Зона ночi.
3:20 Абзац.
5:10,6:10 М/с «Дракони:
Перегони безстрашних».
6:05,7:35 Kids` Time.
7:40 Серця трьох.
10:50 Ревiзор.
13:30 Пристрастi за Ревiзором.
16:20 Таємний агент.
17:30 Таємний агент. Пост-шоу.

19:20 Суперiнтуїцiя.
21:00 Аферисти.
22:00 Х/ф «Пункт призначення 3».
23:45 Х/ф «Пункт призначення 2».
1:35 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:05 Т/с «Коли ми вдома».
8:00 «Все буде смачно!»
8:55 «Хата на тата».
10:50 «МастерШеф 5».
15:25 «Мiстичнi iсторiї 7» з
Павлом Костiциним».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя».
20:00,22:40 «Я соромлюсь свого
тiла 5».
0:00 «Один за всiх».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,
2:20 Сьогоднi.
9:30,3:10 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», 29 i 30 с.
18:00 Т/с «Перстень з рубiном».
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «На лiнiї життя». (16+).
23:20 Контролер.
0:00 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
1:50 Телемагазин.

ТК «Київ»

Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:15,12:25 Т/с «Нитки долi».
(16+).
12:45 Х/ф «Приборкувачка
тигрiв».
14:50,15:45,16:45 «Речдок».
18:00 «Стосується кожного».
20:00,3:20 «Подробицi тижня».
23:50 Х/ф «Ганнiбал:
Сходження». (18+).
2:10 Х/ф «Чужi тут не ходять».
5:00 «TopShop».

6:30 «Дотик з Чарльзом Стенлi».

UA:Перший
/

6:00,16:45 М с «Чорний Джек».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:
00,18:05,21:00,1:55 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго
ранку, Країно!
9:30,11:45,12:50,14:20,16:25,17:4
0,20:15,0:35 Погода.
9:40,19:25 Д/с «1000 днiв для
планети».
10:50 Т/с «Бодо».
11:55 Д/с «Смачнi iсторiї».
13:10,14:30 Радiо. День.
13:55 «Схеми» з Н. Седлецькою.
15:15 Свiтло.
16:30 Лайфхак українською.
17:50,1:10 Новини. Свiт.
18:20,21:30,1:25,2:20 Тема дня.
18:35,1:40 Новини. Культура.
19:00 Твiй дiм.
20:25 Перша шпальта.
21:50,2:35 Новини. Спорт.
22:15 Х/ф «Дефiцит».
23:40 Д/с «Музична одiсея
Арiрант. Шоу».
0:10 ЧереЩур.
0:40 Д/с «Незвичайнi культури».
2:50 Д/с «Орегонський путiвник».
3:20 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
3:50 Д/ф «Уламки спогадiв».
4:30 Д/ф «Крути».
4:50 Д/ф «Сiч».
5:10 Розсекречена iсторiя.

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:10 Краще не повторюй.
4:15 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30,2:30 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.
10:00 Iнсайдер.
10:55,20:20 Антизомбi.
11:55,13:15 Х/ф «Вид на
вбивство».
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.
0:05 Х/ф «Живi вогнi».
2:50 Т/с «Морська полiцiя.
Спецвiддiл». (16+).

Канал «1+1»

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 «Як працюють мiста».
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».

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:3
0 «ТСН».
9:30,10:50 «Чотири весiлля».
12:20,13:40,14:50 «Мiняю жiнку».
16:00 Т/с «Я знову тебе кохаю».
(12+).
17:10 Т/с «Нескiнченне кохання».
20:15 «Лiга смiху».
0:30 Драма «Маргарет». (16+).
4:55 «Українськi сенсацiї».

поговоримо».
20:00 «Подробицi».
22:15 Т/с «Варенька.
Випробування любовi», 1-4 с.
1:55,5:25 «Подробицi» - «Час».
5:00 «TopShop».

друзi».
6:55,7:55 Kids` Time.
8:00 Ревiзор.
10:50 Пристрастi за Ревiзором.
13:30 Х/ф «Коти проти собак».
15:10 Х/ф «Коти проти собак:
Помста Кiттi Галор».
16:50 Х/ф «Елвiн i бурундуки».
18:40 Х/ф «Час розплати». (16+).
21:00 Х/ф «Зоряний десант».
23:20 Х/ф «Пункт призначення
5». (18+).
1:10 Х/ф «Пункт призначення
4». (18+).

Новий канал

3:00,1:20 Зона ночi.
3:40 Абзац.
5:20,6:15 М/с «Дракони:
Перегони безстрашних».
6:10,7:40 Kids` Time.
7:45 Серця трьох.
10:30 Ревiзор.
13:50 Пристрастi за Ревiзором.
16:30 Таємний агент.
18:00 Таємний агент. Пост-шоу.
19:20 Суперiнтуїцiя.
21:00 Аферисти.
22:00 Х/ф «Пункт призначення
4». (18+).

Iнтер

5:45 М/ф.
6:10,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40

23:40 Х/ф «Пункт призначення
3». (16+).
1:15 Служба розшуку дiтей.

СТБ

5:55 Т/с «Коли ми вдома».
7:10 Х/ф «Мiй лагiдний та нiжний
звiр».
9:35 Х/ф «Парфумерша».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя».
20:00,22:40 Х/ф «Список бажань».
0:40 «Один за всiх».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3
:10 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». (16+).
18:00 Т/с «Перстень з рубiном».
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Х/ф «Я чекатиму тебе
завжди», 1 i 2 с.
23:20 По слiдах.
0:00 Х/ф «Я чекатиму тебе
завжди».
1:45 Телемагазин.
2:15 Т/с «CSI. Мiсце злочину».

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,21:00,23:00,
1:15,3:45 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
13:10,18:10,4:05 «Як працюють
мiста».
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».

Субота • 3 лютого
UA:Перший .
/

6:00 М с «Чорний Джек»
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго
ранку, Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,1:10
Новини.
9:30,11:50,13:50,
19:50 Погода.
9:35 М/с «Гон».
10:20 Хто в домi хазяїн?
10:50 Дiти Z.
11:20 Д/с «Щоденники комах».
12:00 Х/ф «Естер прекрасна».
14:00 Х/ф «Єлизавета.
Незаймана королева».
18:00 Х/ф «Милий друг».
20:00 «Гордiсть свiту».
21:35,
5:10 Розсекречена iсторiя.
22:35 Вiйна i мир.
23:20 Д/с «Музична одiсея
Арiрант. Шоу».
0:15 Надвечiр`я. Долi.
1:35 Д/ф «Таємницi Вiльнюса».
2:25 Д/с «Орегонський
путiвник».
3:20 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
4:15 Д/ф «Вони боролись до
загину».

Канал «1+1»

6:00,19:30 «ТСН».
6:45 «Грошi».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:45,23:15 «Свiтське життя».
10:45 «Iнспектор. Мiста».
12:20 Мелодрама «Тато
напрокат». (16+).
14:15 «Голос країни 8».
16:35,21:15 «Вечiрнiй квартал».
18:30 «Розсмiши комiка».
20:15 «Українськi сенсацiї».
0:15 «Вечiрнiй Київ».
2:25 Драма «Маргарет». (16+).

Iнтер

5:30 Х/ф «Червоненька
квiточка».
6:50 М/ф.
7:15 «Чекай на мене».
8:45 «Подорожi в часi».
9:15,2:25 Х/ф «12 стiльцiв».
12:30 Х/ф «Не може бути!»
14:30 Х/ф «Кавказька
полонянка, або Новi пригоди
Шурика».
16:10 Концерт «Iрина Бiлик i
група «ТIК». Кращi українськi
хiти».
18:00,20:30 Т/с «Повернешся -

УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА!

ICTV

5:20 Скарб нацiї.
5:30 Еврика!
5:35 Факти.
5:55 Бiльше нiж правда.
7:25 Я зняв!
9:20 Дизель-шоу.
10:50 Особливостi нацiональної
роботи.
12:45 Факти. День.
13:00 «На трьох».
16:20 Х/ф «Завтра не помре
нiколи». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20:05 Х/ф «Казино «Рояль».
23:00 Х/ф «Золоте око».
1:30 Х/ф «Куляста блискавка».
3:10 Провокатор.

Новий канал

3:00,2:45 Зона ночi.
5:05,7:00 М/с «Лунтiк i його

СТБ

5:50 Т/с «Коли ми вдома».
6:10 «Хата на тата».
8:00 «Караоке на Майданi».
9:00 «Все буде смачно!»
10:25 Х/ф «Список бажань».
(16+).
14:35 «МастерШеф. Пiдлiтки».

19:00 Х/ф «Було у батька два
сини».
22:50 «Давай поговоримо про
секс 4».

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00,2:20 Сьогоднi.
7:15,4:30 Зоряний шлях.
9:20 Х/ф «Я чекатиму тебе
завжди».
13:00,15:20 Т/с «Тест на любов»,
1 i 2 с.
17:00 Т/с «Пробач», 1 i 2 с. (16+).
19:40 Т/с «Пробач». (16+).
22:10 Т/с «I падає снiг...», 1-4 с.
1:50 Телемагазин.
3:00 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
(16+).

ТК «Київ»

8:00 «Ранок по-київськи».
10:30 «Київ музика».
11:00,23:35 «Телемаркет».

14:00,5:45 «Мультляндiя».
14:25 «Останнiй шанс
побачити».
15:30 «Euroshow Михайла
Поплавського».
16:20 «Київськi iсторiї».
16:50 «Паспортний стiл».
17:00,21:00,23:
15,5:25 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
17:10 «Служба порятунку».
17:40 «Якiсне життя».
18:05 «Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни».
19:00,4:00 «Київ Live».
20:30 «Життєвi iсторiї».
21:25 Х/ф «Мiсця
у партерi».
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
0:35 Х/ф «Пристрастi за
Лютером».
2:25 Х/ф «Кулер».

Недiля • 4 лютого
UA:Перший

6:00 М/с «Чорний Джек».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго
ранку, Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,1:10
Новини.
9:30 Х/ф «Естер прекрасна».
11:25,13:35,17:20 Д/с
«Щоденники комах».
11:40 Дорога до Пхьончхану.
12:10 Перший на селi.
12:40 Д/с «Незвичайнi
культури».
14:05,15:50,23:10 Погода.
14:30 Фольк-music.
16:00 Д/с «Дива Китаю».
16:30 Д/с «Плiч-о-плiч».
17:40 Т/с «Iмперiя».
20:00 «Гордiсть свiту».
21:35 Програма з Майклом
Щуром.
22:15 Д/с «Зустрiч Лувру та
Забороненого мiста».
23:00 Д/с «Жива природа».
23:20 Д/с «Музична одiсея
Арiрант. Шоу».
0:15 Свiтло.
1:35 Д/с «Дика планета».

Канал «1+1»

6:10 «ТСН».
7:05,2:15 «Українськi сенсацiї».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:40 М/ф «Маша i ведмiдь».
9:50 «Громада на мiльйон».
11:00,11:55,13:00,13:55,15:
00,16:25 «Свiт навиворiт 5:
Iндонезiя».
17:30,23:10 «Лiга смiху».
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Голос країни 8».
1:25 «Свiтське життя».

Iнтер

6:00 М/ф.
6:30 Х/ф «Кавказька полонянка,
або Новi пригоди Шурика».
8:00 «Удачний проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Рай i
пекло».
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження 2».
12:00 Х/ф «Буркотун». (12+).

14:10 Х/ф «Все можливо».
16:10,20:30 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 2».
20:00 «Подробицi».
22:10 Т/с «Варенька. Наперекiр
долi», 1-4 с.
1:55 «Подробицi» - «Час».

батька два сини».
15:00 «Наречена для тата».
17:00,23:10 «Я соромлюсь
свого тiла 5».
19:00,22:10 «Слiдство ведуть
екстрасенси».
20:55 «Один за всiх».

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:30 Факти.
5:00 Iнсайдер.
6:45 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
7:45 Х/ф «На таємнiй службi Її
Величностi».
10:35,13:00 Х/ф «Живi вогнi».
12:45 Факти. День.
13:15 Х/ф «Золоте око».
15:55 Х/ф «Казино «Рояль».
(16+).
18:45 Факти тижня. 100 хвилин
з О. Соколовою.
20:35 Х/ф «Квант милосердя».
(16+).
22:45 Х/ф «Завтра не помре
нiколи». (16+).
1:00 Х/ф «Голдфiнгер».
2:55 Провокатор.

6:30 Сьогоднi.
7:10 Зоряний шлях.
9:15 Т/с «Тест на любов».
12:50 Т/с «Пробач». (16+).
17:00 Т/с «Виноград», 1 i 2 с.
19:00,2:45 Подiї тижня з
Олегом Панютою.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Виноград».
23:00 Т/с «I падає снiг...», 5-7 с.
1:35 Телемагазин.
2:05 Т/с «I падає снiг...»
3:30 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
(16+).
5:45 Реальна мiстика.

ICTV

Новий канал

3:00,1:00 Зона ночi.
5:40 Стендап-шоу.
6:25,8:05 Kids` Time.
6:30 Х/ф «Елвiн i бурундуки».
8:10 Х/ф «Втрачене майбутнє».
(16+).
10:00 Х/ф «Район 9». (16+).
12:10 Х/ф «Час розплати».
(16+).
14:40 Х/ф «Еон Флакс». (16+).
16:20 Х/ф «Зоряний десант».
18:50 Х/ф «Руйнiвник». (16+).
21:00 Х/ф «Суддя Дредд».
23:00 Х/ф «Прибрати Картера».
(16+).

СТБ

4:55 Т/с «Коли ми
вдома».
7:10 «Хата на тата».
9:00 «Все буде
смачно!»
10:05 «Караоке на
Майданi».
11:05 Х/ф «Було у

Канал «Україна»

ТК «Київ»

8:00 «Ранок по-київськи».
10:30 «Шеф-кухар країни».
11:00,23:40 «Телемаркет».
14:00 «Паспортний стiл».
14:10 «Київ музика».
14:40,4:30 «Мультляндiя».
15:35 «Рецепт успiху Михайла
Поплавського».
16:05 «Прогулянки мiстом».
16:35,1:30 Х/ф «Гордiсть i
пристрасть».
19:00 Х/ф «У долинi Ела».
21:00,0:40,3:40 «СТНтижневик».
21:30,1:10,4:10 «СТН-спорттижневик».
21:50 Х/ф «Громадянин Кон».
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

Оголошення про проведення конкурсу

Виконавчий комітет Ворзельської селищної ради оголошує конкурс
на заміщення вакантних посад, а саме:
• спеціаліста I категорії (по податках) відділу обліку та звітності;
• спеціаліста II категорії (бухгалтер) відділу обліку та звітності;
• спеціаліста I категорії (архітектор) виконкому Ворзельської селищної ради.
Вимоги до претендентів: громадянство України, вища освіта за освітнім
кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліст); стаж роботи за фахом на менше
3-х років, вільне володіння державною мовою та основними навичками роботи з комп’ютером.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою: селище Ворзель, вул. Курортна (В. Жовтня), 72 виконавчий комітет Ворзельської селищної ради, телефон для довідок :46-444,
крім вихідних та святкових днів.
Перелік необхідних документів:
1. Заява про участь у конкурсі.
2. Особова картка.(форма затверджена Нацагенством України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року №156) з відповідними додатками.
3. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування за 2017 рік подається у порядку, визначеному
Законом України  «Про запобігання корупції» (в електронному вигляді)
4. Копії документів: диплом з додатками, паспорт, військовий квиток, ідентифікаційний код.
5. Фото 3 х 4 – 2 шт.

ОГОЛОШЕННЯ

Бучанська міська рада оголошує конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності на проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок
26.02.2018 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Бучанської міської ради, що розташована за адресою: м. Буча, вул. Енергетиків,
12 відбуватиметься конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок:
• земельна ділянка площею – 52 кв.м,
за адресою: м. Буча, вул. Жовтнева, 37
• земельна ділянка площею – 1873 кв.м,
за адресою: м. Буча, вул. Горького, 1;
• земельна ділянка площею – 463 кв.м,
за адресою: м. Буча, вул. Горького, 1;
Термін подання документів – за чотири робочі дні до проведення конкурсу.
Для участі в конкурсі подаються такі документи:
• заява на участь у конкурсі;
• копія установчого документа претендента;
• 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;
• 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 належної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);
• інші документи, визначені чинним законодавством України.
Місцезнаходження: м. Буча, вул. Енергетиків, 12.
Тел.: (04597) 48-528.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРО ПАУЕР» (юридична адреса 02002, м. Київ, Дніпровський р-н., вул. Євгена Сверстюка, буд. 19, та фактична адреса майданчика: 08296, Київська область, м. Ірпінь, смт. Ворзель, вул.
Ковельська, буд. 3), повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Основним видом діяльності ТОВ «ЄВРО ПАУЕР» є роздрібна торгівля пальним.
Джерелами утворення забруднюючих речовин є підземні резервуари для тимчасового зберігання палива (6 од.) та паливо – розподільні колонки Gilbarco Salzkotten
та Tatsuno Bench. А також, пункт АГНП, який призначено для приймання, тимчасового зберігання та заправки автотранспорту, що обладнаний газобалонним устаткуванням на зрідженому вуглеводневому газу (газу автомобільного Plus).
Кількість стаціонарних джерел викидів на майданчику – 13, з яких - 7 організованих, та 6 неорганізованих.
Джерелами викидається наступні забруднюючі речовини: Одорант СПМ (суміш природних меркаптанів) – 0,0001 т/рік; вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець) – 0,008 т/рік,
бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець) – 0,554 т/рік, пропан
– 0,804 т/рік, бутан – 1,206 т/рік. Потужність викидів: 2,572 т/рік.
Аналіз даних інвентаризації джерел викидів свідчить про те, що фактичні викиди забруднюючих речовин менші, ніж нормативні граничнодопустимі викиди.
Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо
намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін до Ірпінської міської
ради за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, тел.: (04597) 61-407

Рятувальники
Ірпінського регіону
ліквідували загорання
приватного житлового
будинку

18 січня о 16 год. 35 хв. до оперативно-рятувальної служби міста Ірпінь надійшло
повідомлення про пожежу приватного
триповерхового житлового будинку за
адресою: м. Буча, вул. Березнева, 10.
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допомога переселенцям

З

метою надання фінансової підтримки постраждалим особам і внутрішньо переміщеним особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, Мінсоцполітики відповідно до
Порядку використання коштів, що надійшли
від фізичних та юридичних осіб для надання
одноразової грошової допомоги постраждалим
особам та внутрішньо переміщеним особам,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 01.10.2014 № 535, відкрито рахунки
для зарахування коштів від фізичних і юридичних осіб для надання одноразової допомоги
громадянам зазначених категорій.
За період реалізації зазначеної постанови
Кабінету Міністрів України одноразову грошову допомогу отримали постраждалі та внутрішньо переміщені особи на загальну суму
10,5 млн гривень.

«ДЕКЛАРУВАННЯ -2018»
Ірпінське відділення Вишгородської ОДПІ Гу
ДФС у Київській області повідомляє, що розпочалася кампанія декларування доходів громадян, отриманих ними протягом 2017 року.
Під час кампанії декларування доходів громадян
певні категорії фізичних осіб зобов’язані подати
податкову декларацію про майновий стан та доходи за 2017 рік і визначити податкові зобов’язання з
податку на доходи фізичних осіб і військового збору, крім того, податкову декларацію про майновий
стан та доходи мають право подати окремі фізичні
особи з метою отримання податкової знижки.
Податкову декларацію про майновий стан і доходи зобов’язані подати фізичні особи-платники
податків у разі, якщо протягом 2017 року вони отримували:
- доходи не від податкових агентів: від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті
особи, які не є підприємцями або не провадять незалежну професійну діяльність;
- доходи, які не підлягали оподаткуванню при
виплаті, але які не звільнені від оподаткування;
- іноземні доходи;

З огляду на складну ситуацію, в якій опинилися громадяни зазначених категорій, надання такої допомоги є вкрай важливим для забезпечення
їхньої життєдіяльності.
У зв'язку з цим Мінсоцполітики пропонує провести благодійну акцію, у межах якої перерахувати
кошти для підтримки зазначеної категорії населення.
Надаємо реквізити рахунків для зарахування
благодійних внесків:
1. Для зарахування коштів у національній валюті (гривні): Міністерство соціальної політики
України, ЄДРПОУ 37567866, р/р 31252301178737
у Державній казначейській службі України,
м. Київ, МФО 820172.
2. Для зарахування коштів у євро та доларах США: Міністерство соціальної політики
України, ЄДРПОУ 37567866, р/р. 25302020054709
в AT «Укрексімбанк», м. Київ МФО 322313
- спадщину, чи подарунки від осіб, які не є членами сім’ї першого ступеня споріднення;
- в інших випадках, передбачених законодавством.
Граничні строки подання декларації:
для громадян та осіб, які проводять незалежну
професійну діяльність, – до 01 травня року, що настає за звітним. Останній день подання декларації
за 2017 рік – 02.05.2018 року;
для підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року).
Останній день подання декларації за 2017 рік –
09.02.2018 року.
Заповнити і подати декларацію можна в податковій інспекції за місцем реєстрації. У випадку,
якщо фізична особа знята з реєстрації за однією
податковою адресою та не зареєстрована за іншою,
вона повинна подати річну податкову декларацію
про майновий стан і доходи до контролюючого органу за попередньою податковою адресою.
Зразки Декларації про майновий стан і доходи та
Розрахунків податкових зобов’язань з податку на
доходи фізичних осіб та військового збору розміщено за посиланням http://sfs.gov.ua/deklaruvannyadohodiv-gromadyan-2018

Втрачене службове посвідчення МВ ДВС ГтУЮ у Київській області серія КІ № 1616 виданого головним територіальним управлінням у Київській області від 04.10.2017 року на ім’я
Дмитрук Галини Анатоліївни, вважати не дійсним.
Втрачений військовий квиток та приписне свідоцтво на ім’я Абрамова Олександра
Валерійовича, вважати не дійсним.
Втрачене посвідчення військового службовця серії НГ 03967 на ім’я Кожухар Едуарду
Сергійовичу, вважати не дійсним.

О

тримавши повідомлення, на місце події негайно були направлені підрозділи державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь та м.
Буча. По прибуттю на місце виклику стало відомо,
що вогонь поширився по горючих елементах будівлі міжповерхового перекриття. Гасіння пожежі
ускладнювалося територіальним розташуванням
осередку загорання та наявністю в приміщенні легкогорючих матеріалів (речей домашнього вжитку).
Завдяки вчасному реагуванню та оперативним діям
бійців пожежно-рятувальних підрозділів, було попереджено розповсюдження полум’я та врятовано
житловий будинок. Загалом на місці працювало12
чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.
Локалізовано пожежу о 17:20, а о 18:25 - повністю
ліквідовано. Вогнем пошкоджено внутрішнє обли-

цювання стін кімнати. Загиблих на місці пригоди не
виявлено, причина загорання та збитки від пожежі
наразі встановлюються.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

ДІЛОВИЙ ТИЖДЕНЬ

№ 4 від 26 січня 2018 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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постаті

Богдан ПЛАХОТНЮК:

«Я дізнався про смерть дядька,
перебуваючи в Бучі»

Племінник В’ячеслава Чорновола, чиє 80-річчя з дня народження нещодавно відзначила Україна, Богдан Плахотнюк (син сестри
В.Чорновола Валентини та Миколи Плахотнюка, одного з дисидентів-шістдесятників), розповів про невідомі широкому загалу
події тих часів, коли загинув його дядько.

- Богдане, чи пам’ятаєш ти ніч з 24
на 25 березня 1999 року? Як ваша родина дізналася про трагедію?
- Саме в той період ми з татом були
на дачі в Бучі. І десь так у годині, мабуть, шостій-сьомій ранку будить
мене тато й каже: «Вставай, дядько
загинув...». Я ще так крізь сон думаю: «Який дядько?» і лежу далі. Тоді
тато зайшов вдруге: «Вставай, дядько
Славко розбився». Я схопився, одразу одягнувся... Їхали ми в електричці.
Люди вже гуділи про це: дізналися хто
з «Фактів» чи «Комсомольської правди», з тих газет, що загалом тоді читали... Приїжджаємо до мами. Мама - в
шоковому стані. Вона сиділа, а в нас
трохи порипує вдома паркет, і наче
протягом повіяло. Щось схоже і в
Атени Василівни (Атена Пашко – дружина Чорновола. – Ред.) було. Наче
хтось ось так пройшовся. Потім зателефонував Лесь Танюк, каже: «Все, немає Славка». Мама відразу: «Пустіть,
я подивлюся!». Лесь Танюк відповів:
«Слухай, Валю... Ти розумієш, краще

тобі цього не бачити...».
Забрали ми маму й поїхали до
Атени Василівни. Я був тоді малий, ще
якось не змирився з цим. Був з нами
колишній водій Чорновола, Василь
Федорович. Його зняли буквально за
три-чотири тижні до катастрофи за
розпорядженням Проводу. Він їздив
на старій «Волзі», яка не могла витиснути більше 80 км/год. І він
ніколи не перевищував цю
швидкість. Навіть дядько
згадував, що кудись поспішати треба було, а Василь
Федорович
каже:
«Ні,
В’ячеславе Максимовичу!
Швидше не буде».
- А яка швидкість під час
зіткнення згідно з експертизою була в «Тойоти», на
якій загинув Чорновіл?
- Версії розходяться...
Починаючи від 90 і до 130 км/год.
- Як сприйняли у вашій родині те,
що В’ячеслава Чорновола після аварії нібито добивали…
- Мама досить тяжко пережила. Вона
переживала, що оце ж він був ще живий,
що його добивали... Тяжко... Ну і Атена
Василівна також тяжко пережила.
- Тобі часто доводилося спілкуватися з дядьком В’ячеславом?
- Рідко. Але принаймні точно тричі

Жив з Україною в серці
До 80-річчя від дня народження В’ячеслава Чорновола
працівники бібліотеки міста та Центральний будинок культури організували зустріч учнів ЗОШ №4
із Василем Михайловичем
Кравченком, однопартійцем,
однодумцем, поплічником і другом
В’ячеслава Максимовича.
Василь Михайлович поділився з присутніми спогадами про
«Народний Рух» та В’ячеслава
Чорновола, розповів про те, як
разом боролися за незалежність
України, а в подальшому - за побудову незалежної Української держави.

«Учитель творить Людину» –

так писав великий педагог Василь Сухомлинський. І ці
слова стали життєвим кредо Миколи Полікарповича
Шевчука, який уже понад півстоліття живе, працює
і творить у Бучі.

«Д

итинство, яке припало і на
голодомор, і на воєнні роки,
навіть страшно згадувати, розповідає Микола Полікарпович. - Нас
у родині було п’ятеро дітей і всі, ледь не
з колиски, відразу приступали до праці.
Треба ж було якось виживати, щось їсти.
Спочатку пас качок, корову, доглядав
худобу. Згодом мама змушена була брати мене із собою до колгоспу, де прополював бурячки, просо. Саме тоді батька
разом із старшою сестрою забрали на
трудовий фронт, а брата – на війну.
Прийшли осінь, зима – ми голі, босі
та голодні. У школу не ходили. Усі сиділи на шиї в мами».
У 1944-му село визволила Червона армія. Тоді місцеві хлопці і дівчата знову
почали ходити до школи. Попри те, що
до війни Микола закінчив лише перший
клас, після перерви потрапив відразу у
четвертий. Його перевірили, поставили
кілька запитань і вирішили, що малий
«годиться».
«Якось мене як відмінника нагородили
аркушем чистого паперу із зошита – то
було свято! Такими маленькими радощами жили. Про нові ігри, дорогі речі навіть не мріяли. Був такий випадок: мені
купили черевики в школу, але виявилося, що обидва – ліві. Але взув і пішов, зажурено згадує Микола Полікарпович.
- Потихеньку закінчив школу і в 1949
році вступив до Уманського педагогічного училища. Здобув фах – учитель почат-

кових класів і вчитель математики (яких
тоді не вистачало і їх відбирали з кращих
студентів).
Під час навчання я був членом наукового товариства, любив «докопуватися»
до суті справи. Цікавився різними темами, займався розробками. У той час випускникам, які успішно працювали над
науковими темами й отримали диплом
із відзнаками, давали направлення у
Воронезький університет – в аспірантуру. Але мені вже так набридло голодне
життя, що вирішив поїхати на роботу
під Київ, і вже звідти, паралельно, вступати в аспірантуру. У 1958 році вибір зупинився на Гостомелі, де працював рік.
А потім – пішло-поїхало. Два роки — у
Бучанській середній школі. Пам’ятаю,
якось відмовився бути на політзаняттях. І тоді «колеги» записали мене в
університет марксизму-ленінізму. Два
роки «від’їздив», не знаючи чого. Але не
ображаюся – це також досвід.
А згодом мене призначили директором Бучанської восьмирічної школи. Навіть не уявляєте, що це було!
Опалення – пічне, потрібно возити брикети, а коли починаєш палити – немає
чим дихати. Сама школа розташована
в 4 корпусах, їдальня – у п›ятому. Дуже
холодно, електрику до пуття не зробили.
І я почав «бігати» – вирішувати всі господарські питання. Зрештою, знайшов
вихід. По-перше, організував батьків.
Знаєте, завжди, скільки б не працював,
зустрічав людей, небайдужих до освіти.
Якось мене викликає заввідділу
Ірпінської освіти й просить тимчасово
замінити директора теперішньої школи №4, який на лікарняному. А школа навіть тоді працювала у дві зміни,
третій підзмінок – вечірня школа. Та

я все ще мріяв про аспірантуру, увесь
час займався науковою роботою. Тому
від нової посади всіляко відмовлявся.
Принаймні в мої плани це не входило.
Але партія так вирішила, тому ніяких
розмов бути не могло. Тож заступив на
нове місце роботи.
Займався питанням розвитку освіти в
Бучі і паралельно – наукою. Був кореспондентом науково-дослідного інституту педагогіки Академії наук України, а
також науковим кореспондентом інституту змісту й методів навчання Академії
педагогічних наук Радянського Союзу.
Відповідно, назбиралося чимало матеріалів для наукової діяльності. Брав
участь у багатьох конференціях, але
дисертацію так і не захистив. Мабуть,
так «щастить» у житті.
Вичитав у журналі, що з моєї теми
«Міжпредметні зв’язки» організовується Всесоюзна конференція. Складаю
доповідь і надсилаю в Москву. Успішно
взяв у ній участь, мене похвалили,
надрукували у двох всесоюзних журналах. Беру все це із собою, приїжджаю
додому, а мені кажуть, що я не буду з
цієї теми захищатися, бо є інший «потрібний кандидат». Тоді страшенно засмутився, справедливості не добився.
Потрібно було розробляти нову тему.
Тим часом, пропонують стати директором Бучанської школи-інтернату,
навіть квартиру давали «в придачу».
Але я категорично відмовився. А мені
натомість відмовилися підписати характеристику в аспірантуру. Так я і
попрощався зі своєю мрією. Зазначу,
що в моєму науковому доробку є
співпраця з іншими науковцями; практикум у навчальних майстернях; навчальний посібник для педінститутів;

на рік я його бачив. Це було на мамин
день народження. Він навіть, якщо запізнювався, то все одно приїжджав.
Люди, ймовірно, приходили навіть не
до мами на день народження, а щоб
побачити наживо Чорновола... Також
бачилися на гробках. Тоді дядько діставав чи службову машину, чи десь
орендував, і ми всією родиною їхали
на весь день. Інколи приїжджав на мій
день народження, якщо був у країні чи
мав таку можливість.
- З твоїх спогадів, яким тобі запам’ятався В’ячеслав Максимович?
- Звичайно, у мене дитячі спогади...
Він завжди був усміхнений. Я от навіть пригадую, коли він у 1999 році
прийшов до мами на день народження
– це було 23 березня, за два дні до загибелі. Він пізно приїхав буквально на
півтори години, бо мусив наступного
дня кудись їхати.
Мама спілкувалася з дядьком і запитує його: «Славко, а ти не боїшся?
Тебе ж можуть убити?». З притаманною йому усмішкою, дядько відповів:
«Я думаю, не посміють». Потім він
попрощався – як виявилося, востаннє... В’ячеслав Максимович був довірливим, у нього не було охорони, як в
інших депутатів.
- 23 березня 1999 року ваша родина
бачилася з ним востаннє. Можливо,
якісь цікаві факти або розмови
були того дня з боку В’ячеслава
Чорновола?
- Був такий нюанс. Запитали, що
там із РУХом, з його відновленням. І
Чорновіл відповів, що буквально кілька гарячих районів лишилося, де ще
переконував. І все, РУХ фактично обстояли. Ну і в підсумку...
- Чи жива справа Чорновола?
- Справа Чорновола буде жити доти,
доки в неї будуть вірити…
Спілкувався
Валерій КРАМАРЕНКО

«Міжпредметні зв›язки під час вивчення фізики в середній школі. Посібник
для вчителів»; «Викладання фізики за
новими програмами»; низка наукових
статей, опублікованих в українських та
всесоюзних виданнях тощо.
Та я радий, що моє життя склалося
саме так, а не інакше. Найголовніше –
уміти зробити його цікавим.
У середині 80-х розпочалася нова хвиля в освіті – організація шкіл нового типу.
Я мав чітке уявлення, що хочу створити, бо вивчав досвід Німеччини, інших
країн. Навіть було розроблено проект
облаштування окремого корпусу. У нас
діяли профільні класи, відпрацьовували
систему роботи з дітьми. Педагогічний
колектив сам прагнув до кращого. Так, у
1990 році утворилася гімназія – перша в
столичній області. Ми почали розробляти свій напрям роботи. Створили хороші
умови для праці й навчання. Держава також відгукнулася на наші потреби.
Ми були експериментаторами, нас
наслідували. Щоправда, згодом зняли
пільги, і гімназію зрівняли із звичайною
школою – лише назву залишили.
Що ж робити? Скликаю батьківську громаду, і ми разом створюємо
Благодійний фонд, щоб можна було надалі якісно організовувати роботу. За рахунок цього впроваджуємо позакласну
роботу, поліпшуємо матеріально-технічну базу, допомагаємо вчителям і учням.
Тому велика подяка всім батькам, з їхньою допомогою зробили заклад одним
із кращих у Київській області. Ми маємо
авторитет і утримуємо лідерські позиції.
Сподіваюся, так буде й надалі.
Якщо маєш мрії – їх потрібно реалізовувати, інакше життя втратить сенс».
Попри те, що Микола Шевчук у свій
мудрий вік вирішив піти на пенсію,
його учні віддані своєму вчителю всім
серцем. Адже він дав початок новому
напряму в освіті міста – лише цей факт
назавжди збереже в історії і серцях людей добру пам’ять про людину.
А ми бажаємо Миколі Полікарповичу
натхнення й багато нових цікавих справ
– як наукових, так і для душі!
Я. Сторожик

Terra historica

День Соборності України
як вияв волі українців
до консолідації

99 років тому - 22 січня 1918 року - у приміщенні Центральної Ради в
Києві було підписано Четвертий універсал, яким Українську Народну
Республіку проголошено суверенною і незалежною державою.
Наталя Полонська-Василенко. Важкий економічний і військовий стан в умовах взаємної недовіри політиків призвели до того,
що вже через кілька місяців після проголошення Соборності більшовики захопили
Київ, поляки - Галичину, Чехословакія –
Закарпаття, а Румунія – Буковину, ще до
проголошення об’єднаної УНР.
І хоча Акт злуки 1919 року виявився більше декларативним, ідея соборності жила й далі. 22 січня 1973 року в
Чорткові на Тернопіллі гурт молоді вивісив синьо-жовті прапори (за що хлопців ув’язнили). 22 січня 1978 р. на знак
протесту проти русифікації України біля
могили Тараса Шевченка в Каневі спалив
себе Олекса Гірник із Калуша.
Та 22 січня 1990 року мільйони українців вийшли на головні автомобільні
магістралі, утворивши символічний

«живий ланцюг» від Києва до Львова задля демонстрації єднання українців та
українських земель.
Уперше на державному рівнів День
Соборності України відзначається з 1999
року відповідно до Указу Президента, як
сказано в преамбулі, «враховуючи велике
політичне та історичне значення об›єднання Української Народної Республіки і
Західноукраїнської Народної Республіки
для утворення єдиної (соборної) української держави». Цей Указ є похідним
від прийнятої у 1996 році Конституції
України згідно з якою Президент - гарант
державного суверенітету та територіальної незалежності України. А відповідно
до Конституції України на Президента покладається обов›язок ухвалювати рішення
та виконувати дії, спрямовані на захист і
зміцнення державного суверенітету, збе-

Крутянці, або Предтечі «кіборгів»
У масовій свідомості міцно вкоренився образ Крут як героїчного бою трьохсот юнаків проти незліченних більшовицьких орд, які своїми життями прикривали Київ, бо,
мовляв, бездарна влада не потурбувалася про захист столиці. Коли ці тези виголошують люди з націоналістичними переконаннями, до набору обов’язково додається
ще нагадування, що майже все керівництво УНР станом на 1917 – початок 1918 року
було соціалістами.
Також традиційним стало порівняння Крут із Фермопілами. В усіх варіантах і варіаціях міфу маємо акцент на особистому героїзмі, самопожертві й трагічній загибелі в
нерівному бою.

Т

им часом, з цієї «канонічно-всенародної» версії,
з точки зору історика, на кожному кроці стирчать незручні кути й неточності. Нижче – аналіз
усіх слабких місць традиційної версії та чим загрожує
її тиражування в сучасній Україні.
1. Кількість учасників бою і загиблих. За «традиційною версією», «більшовицьким ордам» протистояли всього 300 студентів і майже всі вони загинули в бою або потрапили в полон і були закатовані.
Насправді тільки студентів було 600 осіб (4 сотні розрахунком по 150 осіб на сотню). Крім них, участь у
бою брали артилерійська батарея сотника Лощенка,
група офіцерів із раніше сформованого штабу та частини «Вільного козацтва» – за найскромнішими підрахунками, з українського боку було щонайменше 800
учасників бою. Студентів, за свідченнями командира
Аверкія Гончаренка, прислали, як допоміжну частину.
Точна кількість загиблих не відома досі. А. Гончаренко
в спогадах каже про 250, сучасні оцінки – 70-100 осіб.
При цьому більшовиків загинуло щонайменше 300.
2. «Безборонні діти» – одна з улюблених тез «традиційної версії», яка акцентує на молодому віці учасників
та браку набоїв. Поетичним висловленням цієї тези стала поезія Олекси Стефановича «Крути»: «Дайте набоїв!.... Набоїв – нема. В полі далеко набої….». Насправді
в бою під Крутами брала участь мінімум одна артилерійська батарея під командуванням сотника Лошенка,
а за деякими свідченнями, ще й батарея під командуванням Алмазова. Самі крутянці виїхали на позицію зі
стрілецькою зброєю і запасом амуніції.
3. Крутянці, як єдина оборона Києва. Наприкінці
січня 1918 року в Києві та на найближчих підступах
до столиці перебували Республіканський полк під
командуванням Петра Болбочана, Синьожупанна та
Сірожупанна дивізії, Січові Стрільці, а 30 січня до
Києва дістався полк ім. Костя Гордієнка під командуванням полковника (пізніше – генерала) Всеволода
Петріва. Спільною проблемою для них всіх була нескоординованість командування. А також те, що керівництво УНР перебувало під впливом соціалістичної

візії, яка передбачала зокрема розпуск армії, як «непотрібної в майбутньому» – через таку позицію військові командири були змушені давати собі раду самі.
Усі вище згадані частини не були вислані в напрямку
Крут тому, що в цей самий час у Києві тривав заколот більшовицьки налаштованих робітників заводу
«Арсенал» – переважно росіян за походженням. Поки
крутянці – і не лише вони – стримували зовнішнього
ворога на підступах до столиці, решта військ боролася
з ворогом на власних, не менш важливих, позиціях.

4. Безнадійний відступ. «Традиційна версія» зображує відступ крутянців, як логічне завершення заздалегідь безнадійного героїзму. Насправді, відступ
крутянців не був просто залишенням поля бою: відступаючи, крутянці зруйнували – принаймні серйозно пошкодили, частину залізничного полотна й
затримали більшовицький наступ. Більшовики були
змушені витратити час на ремонт колії, яка, зусиллями
Студентського куреня, стала на якийсь час непридатною для використання. Отже, бронепотяги більшовиків, які на той час були їхньою головною зброєю, коли
йшлося про контроль над залізничними комунікаціями, перетворювалися на тягар.

реження цілісності та недоторканності території України в межах наявних кордонів.
Ідея єдності і соборності етнічно
українських земель, як і ідеї незалежності й державного суверенітету, сильної централізованої влади є головним
сенсом і смислом державницької ідеології. Давньоруські оповіді і повчання,
літописи й літературні твори переповнені тривогою за відсутність єдності на
рідних землях, осудом князівських чвар
і міжусобиць, що майже завжди призводило до падіння і руйнації.
Акт Злуки став могутнім виявом волі
українців до консолідації, свідченням
їхньої самоідентифікації, становлення
політичної нації. Це був реальний крок
до об`єднання українських земель, який
і сьогодні істотно впливає на національно-політичні процеси в Україні. День
Соборності України - це нагадування
про те, що сила нашої держави - в єдності українських земель. Ця дата є знаком
споконвічної мрії українського народу
про незалежну, соборну, національну
державу.
Такі історичні дати як День
Соборності України мають об’єднувати державні інституції, політичні партії, громадські організації та громадян
у єдиному прагненні працювати для
України і українського народу. А хто
проти - з тими необхідно боротися.
У наш час органи державної влади,
місцевого самоврядування в Україні
мають формувати та практично реалізовувати державну політику щодо консолідації та розвитку української нації
і держави, забезпечувати державний
суверенітет і економічну самостійність
соборної України відповідно до української національної ідеї та ідеалів боротьби за волю і славу України. Визначення
«соборності» має бути в першій статті
Конституції України.
Василь БОЙЧУК,
учасник «живого ланцюга»
22 січня 1990 року

5. «Фермопіли». Стало звичним порівнювати крутянців із загоном трьохсот спартанців у Фермопільській
ущелині в контексті героїчної загибелі проти значно чисельнішої армії з почуття морального обов’язку. З точки
зору реальної картини того, що відбулося у Фермопілах,
таке порівняння абсолютно некоректне. Річ у тому, що
в Спарті був закон, згідно з яким воїнів, що відступили
з поля бою – навіть якщо відступ був обґрунтований –
вбивали, як боягузів. Тому для «справжніх» спартанців
вибір полягав не між геройською загибеллю і прагматичним вибором життя, а між геройською загибеллю від
рук чужинців і ганебною смертю за безпідставним звинуваченням від рук «своїх». Саме до цього моменту апелює епітафія пам’яті трьохсот спартанців: «Подорожній,
коли ти прийдеш в Лакедемон, повідай, що ми не відступили від закону, готові померти». Справжніми героями
Фермопіл була тисяча воїнів із Платеї, які обороняли перевал разом зі спартанцями Леоніда. Їх не зобов’язував
закон «про боягузтво», але вони обрали смерть разом зі
спартанцями.
6. Брак контексту. «Традиційна версія» переважно
не враховує контексту, у якому діяли крутянці. Як зазначено вище, під час бою під Крутами в самому Києві
тривали запеклі бої – уже це не дає можливості всерйоз
говорити про «одних у полі» студентів. Крім того, своєю диверсією на залізничній колії крутянці затримали
більшовицькі війська на кілька днів – Київ більшовики
змогли взяти тільки 5 лютого 1918 року. За цей час із
Києва були евакуйовані центральні органи влади, документи, цінності, відбувся організований відступ військ
– тобто було зроблено все можливе, щоб швидко повернути втрачені позиції. Сам відступ не був надто глибоким – штаб військ УНР розташувався у с. Гнатівка під
Києвом. Найголовніше – ця затримка дала можливість
завершити переговори з кайзерівською Німеччиною про
підписання мирного договору, що означало міжнародне
визнання Української держави й автоматично робило
більшовиків окупантами території суверенної держави.
Якщо резюмувати реальні факти і цифри, то отримуємо принципово інакшу картину, ніж пропонує
широкому загалу «традиційна» візія. Крутянці із самовідданих і безпомічних жертв ситуації й неготовності до подій уряду перетворюються на людей, завдяки
яким вдалося осягнути стратегічні цілі – не тільки у
військовому сенсі, а й у сфері міжнародної політики та
символічності боротьби. Щодо цього їх варто порівнювати не зі спартанцями у Фермопілах, а з «кіборгами»
Донецького аеропорту: і ті, і ті за рахунок власної мужності, самопожертви, відчуття відповідальності за державність зуміли протистояти значно більшій кількості
ворогів і – у підсумку – стали тією невеликою силою,
яка остаточно схилила шальку терезів на бік українців.
Олеся Ісаюк
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Ч

ерез рік у цей самий день 1919-го
було проголошено договір про возз›єднання Української Народної
Республіки
й
Західно-Української
Народної Республіки. Тоді над святковим
синьо-жовтим Софійським майданом
у Києві лунало величне: «Віднині зливаються відділені віками одна від одної
частини України — Галичина, Буковина,
Закарпаття і придніпрянська Україна — в
одну Велику Україну. Сповнилися одвічні мрії, для яких жили й за які вмирали
найкращі сини України. Віднині є тільки одна незалежна Українська Народна
Республіка. Віднині український народ,
звільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об’єднати всі зусилля
своїх синів для створення нероздільної
незалежної Української держави на добро і щастя українського народу». Цей
договір увійшов в історію, як акт злуки –
акт об’єднання українських земель.
Століттями розірваний український народ визволився з неволі — Наддніпрянська
Україна вийшла з Російської, а Західна
Україна і Буковина — з Австро-Угорської
імперій — і возз›єднався на своїй землі в
єдиній Українській державі. Буковинське
віче 3 листопада 1918 року в Чернівцях,
Всенародні збори в Хусті 21 січня 1919 року
на Закарпатті були важливими елементами
об’єднання українських земель.
Важко було в той час вести переговори
про об’єднання з представниками різних країв етнічно українських земель, а
ще важче було боронити незміцніле державне об’єднання в умовах жорсткого
наступу загарбників з різних боків.
Затиснута між двома потужними силами — Атлантою з півдня і більшовизмом з
півночі, — об’єднана УНР не мала сил для
боротьби. А найголовнішою причиною поразки УНР є незлагодженість дій керівництва країни. Тогочасні українські політики
сперечалися й не могли знайти порозуміння в державних справах. «Безпорадність
проводу впливала на загальний настрій,
— писала сучасниця тих подій, історик
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Вітаємо

Вітаємо з Днем народження!
Куліду Сергія Володимировича,
головного редактора газети
«Бучанські новини»

з Днем народження!

Книги, творчість, видання —
Ось письменника покликання!
З днем народження вітаємо,
Море щастя вам бажаємо.

Гапоненка
Олександра Васильовича,
директора ДП АТП «Транском»,
члена виконавчого комітету
Бучанської міської ради

Колектив редакціїї газети

Панченко Любов Михайлівну,
Почесного громадянина міста Буча

Вітаємо з 90-річним ювілеєм!
Шановного
Давидченко
Миколу Васильовича,
ветерана Другої світової війни

Гаврилівська сільська рада щиро вітає

зі 100-річчям!
ЗАВЕРУХУ
Ніну Степанівну,

За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас.
Хай доля шле Вам добро і щастя,
Міцне здоров'я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.

Вітаємо з 50-річним ювілеєм!
Шановного
Владовського
Віктора Івановича,
учасника бойових дій в Афганістані

Вітаємо з 30-річним ювілеєм!
Шановного
Цапенко Івана Григоровича,
учасника бойових дій в зоні АТО

Зичимо Вам міцного здоров’я, щастя, енергії,
успіхів, достатку, великих досягнень, вагомих здобутків в особистому та громадському житті, мирного неба над головою!
Голова Щербак О. І
та колектив Бутанської міської організації
інвалідів війни,
Збройних сил та учасників бойових дій

Вітаємо з 50-річним ювілеєм!
Владовського
Віктора Івановича,

учасника бойових дій в Афганістані

ТЕРМІНОВО!!!

Бажаємо бути в гущі життєвих подій,
Не пропустити великих відкриттів
І майстерно володіти пером,
Йти нелегким своїм шляхом!
Колектив редакціїї газети

Колектив Гаврилівської сільської ради,
щиро вітає

з Днем народження!
свою колегу

соціального працівника
Бажаємо бути задоволеною тим,
що маєте, прагнути і досягати того, що Ви хочете.
Хай збуваються найзаповітніші мрії, хай горить в
серці палке кохання і життя, як веселка, розцвічується яскравими кольорами!
Хай будуть шалені успіхи на роботі, великі досягнення у нелегкій справі, а поряд вірні друзі!

подяка

В

самому серці нашого рідного міста знаходиться
дитсадок «Горобинка». Щоранку привітний колектив садочка радо та тепло приймає маленьких бучанців. Діти там завжди доглянуті та радісні.
І особливу подяку хочеться висловити Ользі
Михайлівні та Юлії Сергіївні, вихователям ясельної
групи. Завдяки Вам ми дуже легко подолали період,
який мав би стати стресом для діток, що йдуть в ясла,
а все навпаки, дітлахи в садочок біжать з посмішкою!
Малеча дуже любить і довіряє своїм вихователям, вони
разом щасливі: танцюють, співають, вчать віршики, в ігри
грають, казки розповідають. І на кожного знаходиться час.
Ми щиро вдячні Вам за охайні обличчя, за чистенькі
рученята, за гарні зачіски у дівчаток, за усмішки та душевні фото. Дуже приємно зустрічати людей, які дійсно на своєму місці, які люблять свою роботу та своїх
вихованців, адже батькам так важливо знати, що рідна
дитина в безпеці, доглянута, не обділена теплом.

Вітаємо з ювілеєм!
Шевчука Миколу Полікарповича,
почесного громадянина Бучі

50 – солідна дата: стільки прожито, стільки пізнано і здобуто досвіду. Висловлюючи захоплення, бажаємо бадьорості духу, міцного здоров’я і щоб життя
радувало з кожним днем більше і більше.
Бучанська міська організація
ветеранів Афганустану

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

ХОМИЦЬКУ
Ольгу Василівну,

жительку
с. Гаврилівка

Нехай будуть з Вами здоров’я та сила,
Нехай доля буде ласкава і щира,
Щоб ніколи Ви не знали втоми,
Хай мир і злагода будуть у домі!

Вітаємо з Днем народження!

Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога,
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається!
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого ми Вам бажаєм!
Колектив відділу освіти
Бучанської міської ради

Вітаємо з 90-річним ювілеєм!
Дмитренко Людмилу Мойсеївну

Нехай сьогодні наші привітання
У серці Вашому залишать добрий слід,
Отож прийміть найкращі побажання
Здоров’я й щастя на багато літ.
Бучанська організація «Ветеранів України»

КП «БУЧАЗЕЛЕНБУД»
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Валентина Миколайовича
Не віриться, але насправді сталося,
Нема тебе, а навкруги краса,
Життя зі скелі каменем зірвалося,
І маревом покрилися небеса…
Спочивай з миром, вічна пам’ять
рідні й близькі
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