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Захист міста спільна справа

Новини одним рядком
• В місті триває будівництво
одразу кількох соціальних об`єктів, зокрема завершується зведення підвального приміщення в дитячому садку на вул. Лесі Українки.
• Хореографічний колектив
«Оксамит» Бучанської дитячої
школи мистецтв зайняв почесні
другі місця в Міжнародному телевізійному фестивалі-конкурсі
мистецтв «МОЯ УКРАЇНА!»

• ДНЗ №1 «Сонячний» пройшов
спільний захід з благоустрою ігрових дитячих майданчиків, тепер у
дошкільнят будуть затишні та креативні куточки.
• До кінця тижня завершиться
капітальний та ямковий ремонт
дороги з траси до Мироцького.
• В Бучанський Центр соціальних
служб прибули спонсори та благодійники. Благодійний фонд «Клуб

Добродіїв» з Києва, що привезли
для дітей одяг (спідниці, сарафани, блузи, футболки) та продукти
(гарбузи та консервацію).
• Всі об’єкти бюджетної сфери та
житловий фонд на 100 відсотків
підключені до теплопостачання.
• На зимовий період закуплено
20 тон солі, необхідну кількість
піску, укладаються угоди на залучення техніки.
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На День Захисника України місто відвідала
польська делегація, ця подія стала знаковою
не лише для Бучі зокрема, але й для розвитку
партнерських відносин між державами. Польську
сторону представляв депутат Європарламенту
Кароль Карський разом з дружиною Ельжбетою
Карською, професором Варшавського
університету.

Буча зміцнює україно-польську дружбу

Європейська освіта –
ближче для студентів
Спершу делегація завітала до УГІ, де відбувались

урочисті заходи. Від імені Асоціації вищих навчальних закладів приватної форми власності пана Карського нагородили Почесною відзнакою «За духовне відродження нації», а Ельжбету Карську відзначили Почесним дипломом Українського гуманітарного
інституту. У своїй вітальній промові подружжя Карських наголосили на тому, що Україна – сестринська
країна, і Польща є «адвокатом України» у ЄС.
Згодом, знакова подія відбулася в стінах міської ради
за участі членів бучанського осередку ГО «Спілка поляків Київської області та міста Києва»: вища школа
Пруса у Варшаві та Український гуманітарний інститут підписали меморандум про співпрацю.
На важливості чергового кроку на шляху зміцнення стосунків у галузі науки і культури наголосив не
лише мер міста Анатолій Федорук, а й подружжя
Карських. Польські гості вважають, що саме молодь
має підхопити ідеї розвитку дружби через програми
обміну студентами.

Урочисте
перейменування вулиці
На здійсненні освітянської місії візити поляків не за-

вершився, згодом вони були присутні на перейменуванні вулиці на честь президента Польщі Леха Качинського, що трагічно загинув разом з 96 депутатами
Польського Сейму, урядовцями та громадськими діячами у Смоленській авіакатастрофі. Його брат Ярослав Качинський один із перших зарубіжних політичних діячів підтримав Революцію Гідності. І сьогодні
через поважних гостей він передав слова вдячності
владі міста за підтримку цієї ініціативи. Донька заги-

блого Президента також подякувала очільнику міста за збереження
пам’яті про батька
і можливість через такі акції робити дружбу ще
міцнішою.
Польські акценти в назвах бучанських вулиць – це результат активного співробітництва двох великих держав , у якому помітну роль відіграє позиція міського голови Анатолія Федорука, депутатського корпусу та членів виконкому.
«Ця подія стала знаковою не лише для міста та регіону, але й для міждержавних відносин. Присутність таких високоповажних гостей – свідчення
того, що наші партнерські відносини між державами мають міцніти і розвиватися», - наголосив очільник міста Анатолій Федорук.
Прокоментував важливість події і сам Кароль Карський: «Я вважаю, що дана подія є дуже великим символом зближення поляків та українців. Також хотів
би висловити велику подяку за те, що так поважно
пам’ятаєте Леха Качинського, адже ця урочиста подія
є ще одним підтвердженням того, як Польша та Україна об’єднується».
Ще однією приємною несподіванкою стало виконання Гімну України народним артистом України Олександром Пономарьовим разом з присутніми.
Також поважні гості ознайомилися з роботою ЦНАПу і високо оцінили діяльність адміністраторів, які наближають послуги до споживача, роблять акцент на
зручність, якість і прозорість.
Відвідала польська делегація і Уварівський дім у Ворзелі, там подружжя Карських познайомилось з унікальною історією селища.
Галина КАМІНСЬКА

Пряма мова
Кароль Карський, депутат Європарламенту, Високий Комісар місії у Європейському парламенті, член президії Європарламенту, який
увійшов до міжфракційної депутатської групи «Друзі європейської України», професор, після відвідин Бучі наголосив:
- Я поїздив багатьма містами Європи, але Буча
мене дійсно вразила. Наша делегація відвідала
Український гуманітарний університет з метою
налагодити тісне співробітництво. Ми побували в місцевих парках, нових мікрорайонах, закладах інфраструктури. Якщо Україна лише обирає
європейський вектор розвитку, то Буча вже впевнено крокує цим шляхом. Ваше місто створено з
любов’ю, а відтак протягом всього візиту нас зустрічали радісні і привабливі люди.
Знаючи проблеми громади Бучі, професор Кароль
Карський телефоном передав звернення:
Не зневіряйтеся. З вами правда , з вами
Європейські політики. Також вас підтримує Президент Міжнародної Дипломатичної Місії Народної Дипломатії «Європейська Україна», Заступник голови Громадської ради при МЗС України В’ячеслав Буденко, Уповноважений місії в справах міст-побратимів Інна Ісаєнко та члени місії.
Ви маєте велику та поважну честь бути обраними одним з європейських міст до міждержавного проекту «Україна-Польща». Діяльність мера
Анатолія - це приклад європейського зразка за
новими, сучасними європейськими стандартами.
Є дуже знаково, що ряд європейських ініціатив
здійснюється саме у місті Буча.
Вам є чим пишатися, адже місто Буча є взірцем
для всіх міст України як таке, що живе і розвивається за стандартами європейського життя.

Ніхто не забутий

Алея Героїв

В Бучі на День Захисників України урочисто
відкрили Алею Героїв і вшанували пам’ять
похованих на ній воїнів АТО.
Плечем до плеча в жалобі стояли рідні загиблих, друзі, громадяни і керівники міста, воїни, волонтери, депутати, європейські парламентарі, гості з Польщі, ветерани-афганці, діти, громадські активісти. На Алеї
Героїв служив панахиду протоієрей Андрій (Галавін),
настоятель церкви «Всіх Святих землі Руси-України».
Книга пам’яті бучанців уже має 14 сторінок – житті, відданих на війні. З них дев’ять поховані на Центральному бучанському кладовищі. Голова Бучанської організації ветеранів війни полковник Володимир Говоров поіменно віддав воїнську честь кожному
герою, який похований на Алеї Героїв у Бучі: ЖЕМБРОВСЬКИЙ Сергій Іванович, ЯВОРСЬКИЙ Олексій Олексійович, ГОНЧАРУК Віталій Миколайович,
НУЖНИЙ Дмитро Олександрович, АНТОНЕНКО
Василь Миколайович, ФІЦКАЛИНЕЦЬ Василь Васильович, ПАСІЧНИК Віктор Анатолійович, СТЕЦКО
Олександр Володимирович, ХАЙРЕТДІНОВ Віктор
Інзірович. На інших кладовищах поховані: КОРОЛЬКО Микола Петрович, СТАРОВ Олександр Олександрович, КОВАЛЬ Михайло Андрійович, ЄРОЩЕНКО Олександр Сергійович, РИДЗАНИЧ Максим Володимирович.
Сивочолий ветеран-афганець, Володимир Васильович зазначив: «Це імена тих, які віддали найголовніше,
що має людина – саме життя! Що може бути найбільш
гідним для чоловіка, ніж померти у бою, захищаючи
свою Вітчизну. Їхній подвиг не забуто. Вічна їм слава!»
До присутніх звернувся зі словом також військовий
капелан Анатолій Кушнірчук, який зокрема зазначив, що бучанська громада серед всієї Київської області віддала найбільшу кількість військових на оборону України. У різних підрозділах Збройних Сил,
силових структур, Державної прикордонної служби, органів МВС, добровольчих батальйонів тримають оборону близько 400 наших бучанців. Хтось уже
повернувся, а когось, на жаль, привезли. Для того,
щоб наші діти зрозуміли реальне значення любові
до Батьківщини, ми приведемо їх сюди, на Алею Ге-

роїв. Полеглі герої настільки полюбили свою країну,
всіх нас, що не пошкодували свого життя. Сюди будуть приходити діти і дорослі, щоб навчитися цінувати кожний день мирного життя. Аби разом просити Бога, щоб ця алея загиблих не збільшувалася, щоб
припинилася війна і настав мир.
У своїй промові Бучанський міський голова Анатолій Федорук сказав, що у цей важливий день не міг не
бути посеред бучанців, незважаючи на складний для
Бучі час. Серед високих гостей, які прибули разом з
ним, він представив депутата Європарламенту пана
Кароля Карського, інших представників Польської
Держави. Зокрема Анатолій Петрович зазначив, що
з перших днів війни ми отримали відчутну підтримку від наших польських друзів. Це була дуже важлива допомога з огляду на тодішній стан української армії. Алею Героїв міський голова назвав святим місцем
для всієї громади і обіцяв разом з родинами загиблих
дбати про оздоблення алеї і вшанування полеглих у
мирний час героїв.
Пані Валентина Максимівна,
матір загиблого Дмитра Нужного
– Всі наші могилки завжди у квітах. Хочу подякувати людям за пам’ять, за шанобливе ставлення, за допомогу. А наші рані ніколи не загоюються, навіть з часом
стає тяжче. Тому що дивишся на все, що відбувається
навколо, і душа болить: «Що буде далі?» Дуже хочеться, щоб наші хлопці не даремно поклали свої життя.
Пані Валентина Буяло, вдова Василя Фіцкалинця:
– В Україні вже два з половиною роки триває війна. Багато демобілізованих повернулися додому – є
поранені, скалічені війною. Але ми оплакуємо героїв, які лягли в рідну землю. Вони захищали її до ос-

таннього подиху. Наш біль ніколи не стихає. Ми, як
матері, вдови і сироти загиблих, дуже вдячні бучанцям і міській владі за турботу про нас і наші потреби. Такої підтримки, яку ми маємо у нас, в Бучі, немає
ніде в Київській області та Києві. Особливо ми вдячні сьогодні міському голові Анатолію Федоруку і секретарю ради Василю Олексюку за увічнення пам’яті наших чоловіків, синів, батьків тут, на Алеї Героїв
центрального кладовища.
Пані Ірина, вдова Максима Ридзанича:
– Бракує слів, щоб виразити подяку за допомогу і велику турботу про наші сім’ї і за вшанування пам’яті
загиблих героїв. Не дай, Боже, нікому пережити те, що
пережили ми. Окремо хочу подякувати Василеві Павловичу, який з першого дня отримання звістки про загибель Максима був поряд з моєю родиною. Цю турботу з боку міської влади ми відчуваємо щодня. Нас
поважають, підтримують, не забувають. Дякуємо бучанській громаді за велику підтримку і увагу до нас.
Пан Анатолій, батько загиблого Віктора Пасічника:
– Син пішов на війну серед перших, добровільно.
Минуло вже два роки після його загибелі, але рубці
на серці болять. Гірко дивитися на те, що відбувається на сході країни – на нас суне споконвічний ворог,
безжальний спадкоємець ординців. Дуже хочу, щоб
цій навалі було покладено край і щоб припинилося
пролиття української крові.
На могилки, вже й так рясно прикрашені квітами,
були покладені нові букети – як знак любові та пошани рідних і земляків. Вічна пам’ять Полеглим Героям!
Низький уклін від земляків!
Микола МИХАЙЛІВ, фото автора

Громада – на захисті Бучі

судах довести.
Сьогодні не Федорука, як міського
голову, запросили для дачі свідчень, не
секретаря ради Олексюка, а всю територіальну громаду. Сьогодні Федорук
- завтра інший. Фактично відбуваєть-

ся наступ на місцеве самоврядування.
Від того, чи здатні громади відстояти
себе в селах, селищах чи інших містах
України, буде залежати майбутнє і
українського народу, і держави.

Бучанці не відступаються, а йдуть єдиним фронтом
16 жовтня бучанці цілими сім’ями
йшли на народне віче, яке ініціювали громадські організації міста. Збори вийшли велелюдні, зібравши не менш, як тисячу містян.
Люди, які прийшли на Київську
площу, мали можливість дізнатися
про те, що насправді відбувається навколо Бучі. З особливим зацікавленням вони слухали виступ
юриста Бучанської міської ради,
який пояснив у деталях, які звинувачення висуваються навіть не керівництву міста, а цілій громаді.
Думка громади має бути почута, і у
справі має бути поставлено крапку.
Справедливість вийде на поверхню,
адже правду неможливо приховати.
Всі бажаючі висловитися виходили на
сцену і публічно заявляли свою позицію:
йти до кінця і захищати права громади
на самоврядування. Після обговорення
громадою була ухвалена резолюція.

Депутати одностайно
підтримали
рішення Народного Віче
Наступного дня відбулася позачергова сесія Бучанської міської
ради. Депутати розглянули резолюцію Народного Віче, що пройшло 16 жовтня. Засідання провів
Бучанський міський голова Анатолій Федорук, який запропонував
також розглянути два надзвичайно важливі питання: про роботу
комунальних служб і забезпечення життєдіяльності об’єктів у місті
та про виконання закону щодо добровільного об’єднання громад.

Розглянувши резолюцію Народного Віче, що відбулось 16 жовтня 2016
року на Київській площі за ініціативи
громадських організацій, на якому обговорювалося ряд питань, пов’язаних
з обстановкою, що склалася у місті
після висунення керівництву безпідставних обвинувачень. Учасники Віче
виступили з вимогою припинити порушення прав територіальної громади
на місцеве самоврядування. Свідченням заангажованої позиції є систематичні спроби прокуратури під приводом здійснення повноважень, передбачених ст. 23 Закону України «Про
прокуратуру», знищити конституційні основи місцевого самоврядування
та позбавити прав власності на неру-

Тарас Шаправський,
юрист Бучанської міської ради:
- Перше, 890 га лісу, про які йдеться
у рішенні суду, у Бучі немає і ніколи не
було. Тепер коротко і по суті. На рішенні Ірпінського суду, якому вже виповнилося на днях два роки ( рішення від
17 жовтня 2014 року), базуються три
основні тези:
1. 890 га, територія, яка є містоутворюючою, не є містом, знаходиться за
межами міста
2. Це є ліс першої категорії, вкритий
деревами. Жодних дій, господарств,
будівель та людей на території не повинно бути.
3. Земля була, є і залишається на даний момент власністю Кабінету Міністрів України. Тому будь-які дії на тій
землі мають бути погоджені з Кабміном.
Є велика кількість доказової бази:
опис земель графічним способом,
встановлення меж, приєднання селища Яблунька, яке також, виходячи з рішення суду знаходиться повністю в лісі першої категорії. Всі ці докази ми надали господарському суду, на
що представник прокуратури відповів,
хоме майно понад 20 тис. жителів територіальної громади міста Буча. На
цій сфальшованій доказовій базі в
кримінальних провадженнях відносно посадових осіб Бучанської міської
ради, відмови в прийнятті доказів-документів, які підтверджують правомірність дій Бучанської міської ради,
витребування з Ірпінського міського суду Київської області цивільної
справи № 367/4187/14-ц, керуючись
ст.ст. 140, 143, 144 Конституції України, ст.ст. 10, 25, 26, 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Звернутися до Президента України, як до гаранта Конституції України
щодо взяття під особистий контроль
справи, що склалася у м. Буча Київської області.
2. Звернутися до Генерального прокурора України з вимогою припинення фальсифікації справ щодо посадових осіб Бучанської міської ради, а
замовників та виконавців притягнути до відповідальності. Дотримуватися чинного законодавства України та
припинити політичний тиск на місцеве самоврядування і посадових осіб
Бучанської міської ради.
3. Звернутися до Національного Ан-

Вимагаємо поновлення суду!

що це все добре, але рішенням Ірпінського міського суду встановлено 890
га, яке набуло законної сили, а ви доказуйте чи ні – це все без толку.
Які наслідки цих рішень для громади?
На даний час Прокуратурою Київської області подано близько 20 позовів до бучанців про витребування їхніх земельних ділянок на користь держави: 5 соток, 7, 10, 15 соток. Цікаво,
що на більшості земельних ділянок вже
стоять будинки. Ледь не щодня приходить по 2-3 позови про витребування
земельних ділянок. Скільки їх ще буде,
невідомо. Є інформація, що прокуратура зараз готує кілька сотень таких позовів. З документацією, яку вилучили
із відділу Держгеокадастру Бучі, прокуратура ознайомлювалася протягом
трьох місяців і перефотографовувала
кожен проект землеустрою. Прокуратурою спрямовуються листи до Держагенств, Кабінету Міністрів, до Держгеокадастру з вимогою внести зміни в матеріали, визнати територію 890 га лісом першої категорії і призначити лісогосподарську установу, яка все це буде
утримувати. На території проживає

тикорупційного Бюро України, Служби Безпеки України з метою проведення розслідування корупційних дій
суддів, прокурорів, народних депутатів та інших щодо подій навколо міста
Буча Київської області.
4. Звернутися до Національного Антикорупційного Бюро України, Служби Безпеки України, Міністерства
внутрішніх справ України та Асоціації міст України з проханням стати
на захист місцевого самоврядування
в Україні.
5. Звернутися до міжнародних правових організацій, посольств інших
держав щодо підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні.
6. Звернутися до засобів масової інформації з метою обґрунтованого ви-

28 липня 2016 р. за ухвалою Ірпінського міського суду
(суддя Оладько С. І.) було відкрито провадження за нововиявленими обставинами у справі № 367/4187/14-ц,
провадження № 8/367/16/2016, так званого «рішення Мікуліна», щодо 890 га в м. Буча.
Розгляд справи було призначено на 17.08.2016 р. о 10.00
год. Але з незрозумілих причин суд віддав всі матеріали
даної справи Київській обласній прокураторі, і розгляд
справи відклався на невизначений час.
Протягом двох місяців матеріали цієї справи не повернуті, що унеможливлює справедливий, неупереджений та
своєчасний розгляд і вирішення справи з метою захисту
порушених оспорюваних прав та інтересів представницького органу територіальної громади міста Буча – Бучанської міської ради та безпосередньо мешканців м. Буча.
В той же час чиниться тиск на місцеве самоврядування
міста Буча та порушуються конституційні права громадян України, мешканців м. Буча.
Вимагаємо витребувати назад матеріали справи №
367/4187/14-ц, провадження № 8/367/16/2016 та розпочати розгляд справи по суті.

близько 20 тисяч людей, знаходяться
тисячі об’єктів нерухомого майна, школи, дитсадки, об’єкти соціальної інфраструктури, яким доведеться стати лісовими жителями. Чи як? Незрозумілість цього рішення призвела до того,
що прокуратурою заблокована вся робота ради. Люди, які прожили 50-60
років на земельних ділянках, не можуть їх приватизувати. Колапс стався у
Бучі навколо одного рішення, прийнятого 17 жовтня 2014 року, яке породило цю ситуацію.
Безпрецендентим є випадок і вилучення прокуратурою справи під час
її перегляду, під час відкриття провадження. Рішення ради суддів України вказують, що такі дії - це неприхований тиск на суд, ніщо інше. Сподіваюся, що не лише суд, судові органи, не
лише органи прокуратури, а й керівництво держави дослухається до нас.
Ми маємо доказову базу і готові довести свою правоту у суді. Але ми проти
брудних методів, які застосовують деякі правоохоронні органи у вигляді вилучення справ, неприхованого тиску
на суд, ігнорування доказів.
світлення подій, що відбуваються навколо м. Бучі Київської області.
7. Звернутися до народного
депутата України, Москаленка Ярослава Миколайовичадепутата – мажоритарника
по 96 виборчому округу щодо
висвітлення його публічної
позиції відносно подій, що
відбуваються у м. Бучі Київської області.
8. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на
комісію з питань регламенту,
правової політики, депутатської етики та контролю за виконанням
рішень ради та її виконавчого комітету.
Щодо процесу об`єднання громад усі
виступаючі одностайно переконані у
гальмуванні процесу з боку КОДА, незважаючи на отриманий позитивний
висновок, що надійшов з порушенням
усіх термінів. Не взяли у КОДА до уваги і рішення сесії облради, яка прийняла рішення щодо внесення змін у
перспективний план по Бучанській
міській об›єднаній громаді.
Депутати сподіваються, що новопризначений голова КОДА увімкне нарешті «зелене світло» процесу, що затягнувся на два роки.

Ірпінський міський суд
прийняв заяву БМР
за нововиявленими
обставинами

19 жовтня біля будинку Ірпінського міського суду
вкотре зібрались бучанці, що відстоюють права міста
Буча та його керівництва. Приводом зібрання стало подання заяви про перегляд рішення Ірпінського
міського суду по справі 890 га за нововиявленими обставинами із проханням скасувати це рішення.
Заява підготовлена юридичним відділом БМР, яку подав до суду керівник цього відділу – Тарас Шаправський.
«На разі подання цієї заяви – є юридичним способом розв’язати цю складну ситуацію. Нам вдалось
знайти обставини, які суду були невідомі на момент
розгляду справи, але які істотно впливають на кінцевий результат у вигляді задоволення чи відмови задоволення позову. Нашу заяву в канцелярії Ірпінського
міського суду зареєстровано, прийнято, і передано до
автоматизованої системи документообігу.
Продовження на сторінці 4.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Народ Бучі, який пройшов з Анатолієм Федоруком як з очільником міста
довгий шлях у 18 років, знає ціну зусиль, які докладалися, щоб звичайне
депресивне селище перетворилося на
процвітаюче місто. Тому бучанці, за
окремими виключеннями, постали
єдиним фронтом на захист громади і
керівництва, і територіальної цілісності свого міста.
Анатолій Федорук:
Не виключено, що у цієї справи є замовники і, на жаль, Генеральна прокуратура через свої слідчі органи починає реалізовувати це замовлення.
Тому позиція нашої територіальної
громади є чітка, зрозуміла, базується
на юридичному фактажі, який ми готові у досудовому розслідуванні чи в
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Вже другий тиждень поспіль інформація про Бучу у ЗМІ нагадує зведення з лінії фронту. Громада міста
насправді повстала проти свавілля
ГПУ, яка не маючи прямих доказів і
звинувачень, намагається нав’язати
бучанцям власну волю. В даному
випадку підозра керівництву міста в
особі Анатолія Федорука та відсторонення від виконання посадових
обов’язків секретаря ради Василя
Олексюка виглядає як спосіб залякати громаду і примусити повірити в
міфи, якими годують населення уже
не один рік. А мова йде про злощасні 890 га бучанської землі, яку ГПУ
не визнає Бучею.
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Ірпінський міський суд прийняв
заяву БМР за
нововиявленими обставинами

Закінчення. Початок на сторінці 3
Далі буде вирішуватись питання про відкриття провадження та
призначена дати розгляду заяви», - прокоментував необхідність
цього кроку Тарас Шаправський.
Окрім цього всі присутні мали можливість висловити свою власну думку щодо сьогоденних подій. Зокрема зупинити хвилю неправди в бік БМР вимагали у таких активістів, як Олена Жежера
та Віктор Бархоленко.
«В країні йде війна, не лише зовнішня, а й внутрішня. Замість того,
щоб об’єднати свої сили проти ворога, деякі люди в межах своїх особистих інтересів боряться з кращими синами України, з тими, хто
насправді провів в своєму місті якісні реформи», - наголосила одна
з мешканок м. Буча.
Обговорили також і діяльність народного депутата Ольги Червакової. Висловився з цього приводу депутат БМР Сергій Мостіпака:
«Сьогодні відбувся брифінг Верховної Ради, де пані Червакова
відстоювала свою думку у справі про 890 га. Але суддя Ірпінського
міського суду Мікулін у відповідь зазначив, що в його рішенні про
цю територію не йдеться; єдине рішення стосується 14 га Ігоря Калетніка. Черваковій ганьба!»
На думку багатьох мітингуючих, проблема полягає і в тому, що
більшість ЗМІ розповсюджують необ’єктивну та заангажовану інформацію. З цього приводу висловив думку військовий капелан
Анатолій Кушнірчук:
«На жаль, журналістика частково перетворюється на бізнес, інформація купується та продається. Тому досить часто ЗМІ спотворюють інформацію. Мені довелося бути «жертвою» телебачення,
коли журналісти дали в ефір те, що я не говорив і не мав на увазі.
Давайте жити по правді і розповсюджувати лише правдиву інформацію».
Загалом громаду, що захищає свої права та можливість здійснення
місцевого самоврядування, не лякає холод, і вони запевняють, що будуть стояти до кінця, організовувати акції громадянської непокори,
допоки справедливість не відновиться.
Інформація БН

ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ
До редакції звернувся колектив ДП АТП
«Транском» з проханням розмістити в газеті вірш. Автор твору Франя Йосипівна працює на підприємстві прибиральницею, але є людиною творчою і залюбленою в Бучу.

Не за особистість, окрему людину,
За свої права, демократичну країну,
Шумить народний гнів кипучий,
Руки геть від Бучі.

Влада нас не чує,
Правова система не працює.
За її словами, вона не змиритися з нахабни- Забула, за що люди на Майдані стояли,
ми спробами усунути керівництво міста, яко- Які обіцянки виборцям своїм давали.
му вдячна за розквіт міста і добрі справи.
Ніщо не змінилось,
Наша Буча
Те, що було, так і залишилось,
Нечесні судді продовжують судити,
Буча - європейське місто,
Була б людина, справу можна вліпити.
Всюди прибрано і чисто,
Екзотичні дерева, чисто всюди,
На їх совісті гріхів немало,
В розкішних парках відпочивають люди.
Не дамо нашого мера на поталу,
Його не торкнеться ворожа рука,
Зелені вулиці, тротуари,
Захистим мера нашого - Федорука.
Все для людей, не для піару,
Мер знає, що треба зробити,
Прокурори, ви такого права не мали,
Щоб всім в цьому місті хотілося жити.
Поверніть те, що ви вкрали,
Вимагаємо, віддайте папери,
Його можна зустріти всюди,
Відчепіться від нашого мера.
Його поважають і дякують люди,
Комусь поперек горла стала Буча,
Наш мер - Федорук,
Розвинута, зелена, квітуча.
Секретар - Олексюк,
Шановна громадо, будьмо єдині,
Почали не спати, мучитись, страждати,
Героям слава, Слава Україні!
Заздрість серце поїдом з’їдає,
Готові на крайність піти,
Усиченко Франя Йосипівна,
Щоб в свої руки її загребти.
працівниця ДП АТП «Транском»,
прихожанка католицької
Невдахи, нездатні нічого зробити,
церкви св. Іоана Павла II
На чужому хочуть руки нагріти,
Збираються люди не вперше, не вдруге,
Проти свавілля й наруги.

Говорять бучанці

НА ПРЯМЕ ЗАПИТАННЯ – ПРЯМУ ВІДПОВІДЬ
вили під сумнів бажання громади якось
віддячити нашим захисникам. Сьогодні
вдови і матері загиблих повинні відстоювати свої законні сотки землі під стінами
судів. Тяжко дивитися людям в очі.

ЩО ДЛЯ ВАС ЗРОБИВ ФЕДОРУК?

Ніна Шуляк, економіст:
– Живу в Бучі вже 43 роки. Люблю
моє місто і пишаюсь тим, що воно зараз таке прекрасне. Запрошую сюди
всіх своїх родичів і друзів, з радістю їм
показую місто. Ще не було такої людина, яка б сказала: «Не можу повірити,
що такий розвиток можливий в Україні!» Слід зазначити, що всі вони бували
в Бучі ще раніше, коли я тільки приїхала сюди жити і працювати. Тож у людей
є з чим порівняти. Дехто, дізнавшись,
що я ходжу на акції підтримки нашого
мера, запитують: «Ну, чому ти туди ходиш? Що для тебе зробив Федорук?» Я
їм відповідаю, що він для мене зробив
все! Хіба не для нас із вами, наших дітей
і онуків збудований парк (і не один), вимощені вулиці, влаштовані дитячі майданчики. Родини мають, куди вийти погуляти і змістовно відпочити. Є магазини, є затишні кафе. Пам’ятаю, як Федорук поставив перші бачки для сміття, то
їх знівечили такі ж самі противники, які
є зараз. Я думала, що після цього у нього відпаде охота щось робити для бучанців. Але він, навпаки, зробив бачки
міцнішими і привив нам побутову культуру. Бучанці вже самі не так смітять.
Взагалі, хочу сказати, що я пишаюся,
що живу в Бучі, про яку дбає такий мер.

ЛАМАТИ ЗБУДОВАНЕ РОКАМИ?

В’ячеслав Іллюхін, мешканець Бучі:
– Моя особиста думка: виклики Анатолія Федорука і Василя Олексюка в Прокуратуру, суд просто неправомірні. Подивіться лишень, як багато позитивного зроблено для міста його керівниками.
Жодного порівняння з іншими містами
Київської області. Недаремно Буча посідала перші місця з різних показників.
Зламати те, що будувалося роками, легко. Та для будування чогось нового треба мати таку ефективну команду менеджерів, якою є зараз бучанська міська
влада. Вони молоді, енергійні і можуть
ще багато користі принести для нашого
міста, яке є великим прикладом ведення
міського господарства та розвитку інфраструктури для всіх інших мерів населених пунктів. Переконаний, що досвід
Бучі заслуговує на опис у енциклопедіях. Буча за рекордно короткий термін
розвинулася з селища в місто. Бучанці
мають, чим пишатися.

ХТО РОЗПОРЯДНИК
СВОЄЇ ЗЕМЛІ?

Олег Сотніков, депутат
Бучанської міської ради:
– Можу кваліфікувати дані події, як
ще одну спробу наступу на місцеве самоврядування, яке здійснюється згідно із законом України про статус місце-

ХТОСЬ ПОЯСНИТЬ, ЩО
ВІДБУВАЄТЬСЯ?

Дмитро, боєць 25-го
батальйону «Київська Русь»:
– Ми приїхали сюди і прийшли під
стіни суду за роз’ясненням. Нехай нам
скажуть, чому Генпрокуратура кладе
арешт на виділені нам землі в Бучі. Також, чому чинять судовий тиск на керівників міста. Ми хочемо самі почути
роз’яснення. Нехай доведуть. А, як не
доведуть, то нехай не мучать людей.

вих рад. Вбачаю в цих діях тиск на орган
місцевої влади, перешкоджання виконання ним своїх прямих функцій. Я переконаний, що всі рішення міської ради
прийняті у чіткій відповідності з чинним законодавством. А те, що відбувається навколо Бучі та її керівництва, виходить за межі розуміння кожної нормальної людини і не сприймається мешканцями нашої територіальної громади.
Тому що зараз, якщо керуватися нинішнім рішенням суду, треба всіх мешканців у межах славнозвісних «890 га» позбавити їхнього нерухомого майна, як
«незаконного»? Або ж утримання цієї
великої території має здійснювати Кабінет Міністрів України, який за рішенням Верховного Суду визнаний розпорядником цих територій? Зараз цими
судовими розглядами хочуть довести,
що на керівників міста треба покласти
кримінальну відповідальність за колегіальні рішення, прийняті міською радою
кількох скликань. Це не має ніякого стосунку до законів, на яких базується місцеве самоврядування.

ЗЕМЛЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ АТО
ВИДІЛЕНА НЕЗАКОННО?

Дмитро Паустовський, депутат
Бучанської міської ради:
– Ми бачимо, що відбувається тиск
на міського голову та секретаря ради.
Але насправді тиск чиниться не на них,
а на місто. Є мешканці, є власники земельних ділянок, є школи і дитсадочки, які знаходяться на вказаній території. Саме за цю територію йде мова зараз в суді. Рішення ради про виділення
землі у 2002-2003 роках, мотивувалися
діючим законодавством, яке не змінилося. Що ж тоді змінилося? Може, пріоритети Прокуратури, яка висуває якісь
підозри?

Анатолій Кушнірчук,
військовий капелан:
– Буча зробила свій свідомий вибір,
обираючи Анатолія Федорука своїм мером 18 років поспіль. Люди мають право
ставити і знімати мера. А громада обирає
не за слова, а за справи. Напевно, люди
довіряють Федоруку, бо інакше б не обирали. Більше того, хочемо обирати його
і надалі, тому будемо захищати. Родини
військових розчаровані підозрами, висунутими керівникам міста за землі, які
були виділені у законний спосіб. Буча серед найперших міст, починаючи з кінця
2014 року почала надавати воїнам землі. Дивує рішення прокурорів, які поста-

Микола Григорусь, депутат
Бучанської міської ради:
– Я тримаюся переконання, що вчиняється спроба знищення місцевого самоврядування. Буча, як місто, має дуже багато досягнень, зокрема у комунальному господарстві, поліпшилися дороги,
водопостачання, каналізація. Завдяки
місцевому самоврядуванню місто зміцнилося і співпрацює з населеними пунктами об’єднаної територіальної громади.
Виділені земельні ділянки захисникам
України, учасникам бойових дій в АТО.
Це великий позитив. А зараз місту ставлять велику «підніжку», щоб ми не могли нормально розвиватися далі, тому що
хтось розглядає це виділення землі, як
неправильне. Переконаний, що прийняті нами рішення є правильними і повністю відповідають закону. А звинувачення керівників міста і органу влади переходять межі людськості, не кажучи вже
про межі законності.

ЗАКОНОДАВСТВО НЕ ЗМІНИЛОСЯ, ЯК МОЖНА ОБРАЖАТИ
ТОДІ ЩО ЗМІНИЛОСЯ?
ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ?

ЛІС ЧИ НЕ ЛІС?

Петро Мельник, Почесний громадянин міста Буча:
– Як депутата міської ради п’яти минулих скликань, мене дуже здивувала Гепрокуратура Україна. Дивують варварські методи втручання у справи місцевої громади і тиск на керівників міста.
Дивує некваліфікована постановка питання про «890 га». Я живу на цих гектарах. На них живуть тисячі інших громадян Бучі. То який же це ліс? Яка це лісова зона? На цій території люди мешкають 115 років. Я незгодний з таким
трактуванням питання з боку влади.
Особисто ямаю можливість порівняти
Бучу 1971 року і сьогоднішнє місто. Я
бачив, як Буча розвивалася у різні часи.
Найвищий розвиток Буча отримала
саме у період каденції Анатолія Федорука. Тому я проти того, щоб переслідувалося місцеве самоврядування. Ще мене
дивує наша влада, яка не сприяє простому, без великих затрат, формуванню
місцевих громад. Адже в кожному селі,
селищі, місті є люди, яким люди довірили самоврядування. Чому Верховна
Рада досі не прийняла просту постанову, щоб дати місцевим головам і старостам хоча б два роки для праці, а вже потім проводити вибори. Це б заощадило
державі значні кошти.
Підготував Микола МИХАЙЛІВ

Феміду, богиню права й законного
порядку, як правило, зображують
із щільною пов’язкою на обличчі.
Це має символізувати її безпристрасність у вирішенні судових рішень.
Та у порадниці всемогутнього Зевса
є на Землі посланці-жерці, тобто
судді, яким, почасти, божественні
постулати і заповіді, пробачте за
низький штиль, - до лампи. І в цьому українське суспільство вже не
раз, на жаль, пересвідчувалося.
Взяти, хоча б справи про «беркутівців», що безжально, навіть з огляду
на хижу пташку, яка стала символом
їхнього загону «правопорядку», стріляли у співвітчизників на Майдані. В
когорті «поборників справедливості»
засвітився і слідчий суддя Печерського
суду Києва В’ячеслав Підпалий (Постановою Верховної Ради України від
3 березня 2011 року обраний суддею
безстроково). Про якого в ГПУ заявили (за даними ua.racurs.ua), що він
«навмисно перешкоджав розслідуванню кримінального провадження щодо
масових вбивств на Майдані».
Та все ж, як казав герой Булгакова,
«гложат смутные сомнения»…
21 листопада 2014 року суддя Печерського районного суду Києва Вячеслав Підпалий своєю ухвалою у справі
357/32134/14-К зняв арешт з майна та
рахунків колишнього віце-прем’єр-міністра України Сергія Арбузова. При
цьому чітко перелічив рахунки колишнього високопосадовця у Укрексімбанку, Ощадбанку, УкрБізнесБанку і
Всеукраїнському банку розвитку (останні два входять в орбіту Олександра
Януковича), на яких були арештовані
кошти. А вони були немалі. За повідомленнями деяких джерел, в «Укрбізнесбанку» Арбузов зберігав суму в
розмірі 200 мільйонів гривень. Пізніше, однак, арешт було накладено судом
повторно. Та скільки саме залишилося
19 жовтня Народний депутат від
БПП Ольга Червакова заявила про
вирубку лісу першої категорії у Бучі.
Про це вона заявила на брифінгу у
Верховній Раді. «Зараз, в ці хвилини,
на вулиці Яснополянській у місті
Буча відбувається вирубка лісу першої категорії. Не дивлячись на те,
що Генпрокуратура наклала арешт
на ці землі. Це зухвале порушення
закону. Після того, як суд вже вирішив, що це ліс першої категорії і
його не можна передавати в перші
руки, цей ліс все одно вирізається,
і поліція фактично не діє, не провадить жодних дій для того, щоб
зупинити ці зухвалі кричущі правопорушення», - повідомила вона.
Офіційна сторінка Бучанської міської
ради розмістила відповідь на звинувачення народної депутатки.
Наводимо текст повідомлення:
«Народний депутат Ольга Червакова провела брифінг у ВРУ, де в чергове
вилила цистерну бруду на Бучу. Таким
чином вона намагається підкинути
нову порцію дров у медійне полум’я,
аби воно розгорілося з новою силою, а

Відверта розмова з суддею Мікуліним
знаходиться прокуратура, міська рада
тощо, рішення не торкалося. А по Калетніку я прийняв правомірне рішення…»,
- повідомив суддя присутнім.
На підтвердження сказаному він
запропонував юристу БМР Тарасу
Шаправському разом дослідити рішення суду.
«Дійсно,- заявив Мікулін, - прокурор звернувся з позовною заявою, де
фігурують 890 га. Але у встановлюючій
частині судом не приймалося жодних
рішень конкретно по 890 га. По-друге,
дане рішення від 2002 року не скасовувалося. Кому вигідно спекулювати
з цим рішенням, мені не відомо. Насправді судом було встановлено, що
Бучанською міською радою 25.06. 2002
року було прийнято рішення про переведення лісу лісогосподарської установи в територію громадської забудови,
але жодного посилання на її розмір
немає. Судом це не встановлювалося.
Крім того, судом не встановлювалося,
що саме така величезна ділянка переведена в зону громадської забудови.
Рішення суду стосується виключно земельної ділянки площею 14 га».

Піднялася хвиля питань і щодо вилучення документів по справі органами
прокуратури. На ці питання дала відповідь суддя-спікер Ірпінського міського суду Яна Шестопалова:
- Сьогодні ви зібрались для того, щоб
розібратись чому не рухається справа
про перегляд за нововиявленими обставинами. Документи були вилучені
ухвалою від 15 серпня 2016 року слідчим суддею Печерського районного

на рахунках після скасування першого
арешту і накладення повторного – невідомо. Правоохоронці мовчать…
Потому, за інформацією народного
депутата Мустафи Найєма, за фактом
постановлення суддею Підпалим В. В.
завідомо неправосудного рішення про
скасування арешту на майно підозрюваного Арбузова С. Г. та його дружини
Арбузової І. О. розпочато розслідування за ознаками злочину передбаченого ст. 375 ККК України «ухвалення
завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови», про що
з’явився відповідний запис у Єдиному
реєстрі досудових розслідувань.
А на початку грудня тогож таки 2014го народний депутат Ірина Фріз (БПП)
зареєструвала у Верховній Раді України проект постанови, в якый, зокрема,
зазначалося:
«Розраховую на підтримку народних
депутатів у питанні звернення до Вищої
кваліфікаційної комісії суддів щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Печерського суду Підпалого
В.В., який зняв арешт із рахунків колишнього урядовця Сергія Арбузова»,
Тоді пан суддя раптово зник, і преса
заговорила про його переховування за
межами країни. «Одночасно Вища кваліфікаційна комісія суддів розпочала
дисциплінарну справу проти Підпалого.
– пише сайт kordon.com.ua. - Суддя, відчувши, що «пахне смаженим», пішов на
лікарняний, а потім в тривалу відпустку. Він був відсутній на роботі майже
півроку. У кваліфкомісії розгляд його
дисциплінарної справи за скаргою нардепів Мустафи Найєма та Сергія Капліна (обидва від БПП) відкладали дев’ять

разів. Підпалий просто туди не прибув.
Однак з вступом на посаду нового генпрокурора Юрія Луценка на Різницькій
повіяв вітер змін, і суддя Підпалий… як
ні в чому не бувало вийшов на роботу і
продовжує працювати в Печерському
суді на Хрещатику в своєму колишньому
кабінеті на другому поверсі».
І тут, як писали класики, «Остапа понесло». В лютому цього року нардеп
Дмитро Добродомов заявив в ефірі
програми «Шустер. Live», що Печерський суд повернув вилучені кошти (1
млн. 717 тис. дол.) екс-міністру аграрної політики і продовольства, куму
Януковича Миколі
Присяжнюку:
«Рішення ухвалив суддя Печерського
суду Підпалий, який свого часу знімав
арешти з рахунків Арбузова. Прокуратура не подала апеляцію».
В травні, писала znaj.ua, «київський
суддя Печерського районного суду
В’ячеслав Підпалий оформив на свого
батька питний заклад типу «МАФ», і
захищав його від знесення, на тій підставі, що дана «наливайка» проходить
в якості речового доказу в суді. Про це
в інтерв’ю «Українським новинам» розповів нардеп від БПП і радник з благоустрою мера Києва Віталія Кличка
- Дмитро Білоцерківець.
«Ми не так давно викрили одного з
суддів Печерського району, мова йде
про В’ячеслава Підпалого. Суддя, який
незаконно оформив на свого батька «наливайку» в сквері біля готелю
Hyatt. Що цікаво: узаконив він її через
рішення суду, як речовий доказ у кримінальній справі, на підставі рішення
Печерського суду». В даний час, за
словами співрозмовника видання, він

суду міста Києва Литвиновим. Ухвала суду обов’язкова до виконання, не виконати її ми не мали змоги.
Разом з тим суддя, в впровадженні
якої знаходилась дана цивільна
справа, після вилучення звернулась до правоохоронних органів з
відповідним повідомленням, тобто ми попередили правоохоронні
органи про те, що справа не розглянута по суті. Повідомлена була
ГПУ, повідомлений був Верховний
Суд, Рада суддів України. Для чого
саме було вилучено справу, яка
перебуває у впровадженні нам не
повідомляли. Як тільки це впровадження буде до нас повернуте
відповідно до закону його розгляд буде
поновлено та продовжено суддею. Києво-Святошинська прокуратора надала
відповідь, що підстав для порушення
кримінальної справи щодо дій слідчого
Литвинова немає. Поліція і Рада суддів
жодної відповіді не дали.
Інформація БН

А судді хто?..

разом з однопартійкою Іриною Фриз, «яка
вже давно намагається
цього суддю викрити»,
буде домагатися зняття його з посади.
Далі, в серпні цього
року, Підпалий відпустив під заставу у 14
млн. грн. скандального
забудовника Анатолія Войцеховського,
який відразу, вже наступного дня, втік
до Росії.
Згадуваний нами народний депутат
від БПП Дмитро Білоцерківець написав на своїй сторінці в Фейсбук: «Тепер
виникає кілька питань. Що буде з пірамідою й обдуреними вкладниками?
Чи відповідатиме пан суддя Підпалий,
який щонайменше завдав збитків державі в розмірі 36 млн гривень?... Скільки, цікаво, з цієї суми йому заплатив
Войцеховський. А ошуканим інвесторам порекомендую звернутися до судді з питанням: «А де наші привласнені
гроші і чому вони втекли до Росії... Так
само, вочевидь, було у цього судді і зі
справою Арбузова...»
Запитання нардепа були риторичними і залишилися без відповіді…
Між тим в «доробку» «судді-рєшалова» є одне неоднозначне провадження.
Це – обрання запобіжного заходу у вигляді арешту громадському активісту,
блогеру Олександру Володарському.
Ось така «феміда» судить бучанського міського голову Анатолія Федорука
та секретаря ради Василя Олексюка…
За матеріалами інтернет-сайтів

«Медійна бомба» Червакової виявилася фантомом

не згасало. На чому цього разу вона намагається зробити інформаційну війну
і якого розміру бомбу вкидає в інформаційний простір, аби вона рикошетом
«ударила» по Бучі? Знову то й же «ліс
першої категорії», який за її словами
«вирубується». Знову лунають заклики
на адресу Генпрокурора Юрія Луценка,
аби він не піддавався на політичний
шантаж і довів справу до кінця.

Дякуємо пані Ользі за підказку цього разу місця, де
«вирубують ліс». Ми їдемо на
вулицю Яснополянську, аби
й самим допомогти схопити
злодіїв за руку. І ось на місці
бачимо, що хапати нема кого,
адже сьогодні проводилося
лише кронування двох дубів
на приватній ділянці, а вирубка взагалі тут не проводилася. Більше того, власники
цієї ділянки ще у 2015 році
звернулися до міської ради,
аби отримати дозвіл на зняття
трьох дерев (двох сосен і одного дуба).
Що найбільше здивувало? Ці
дерева на 14 годину «живі і не ушкоджені», хоча за їхнє зняття сплачено відновну вартість. І, навіть, якби ці дерева
були зрізані, рішення власників були б
законні згідно постанови КМУ №1045
«Про затвердження Порядку видалення
дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» від 1 серпня 2006 року.
Дивує те, що слова нардепа і реальні

факти – дві різні речі. Підтвердження
цьому і шукати не треба: на брифінгу
журналісти хапали інформацію і миттєво поширювали, а чого ж ніхто не
їде у Бучу, аби показати цих «зрізаних»
мучеників.
Блудити журналістам об’єктивним
і неупередженим довго не доведеться. Адреса відома, замовники теж.
То ж чому знову нам треба доводити реальні факти, аби біле не стало
чорним. І хто про цей замовний «антипіар» знає краще, аніж сама Ольга Червакова, яка є журналісткою за
освітою і знає, як готувати «смажені
факти» більше за нас всіх під час роботи на центральному каналі. «Почерк»
майстра тут простежується чітко.
Ще одна «підказка» пані Черваковій:
якщо вже завтра вам не буде про що
заявляти з трибуни ВРУ на всю країну, ми вам повідомляємо: днями знову
будемо спилювати хворі дерева обабіч
дороги. Фото додаємо».
За інформацією БМР
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Громада прийшла під стіни Ірпінського міського суду, де приймалося це сумнівне рішення з питанням: «Чому так
сталося, що справа про 14 га Калєтніка
стала «справою 890га»?, - за якими під
удар потрапили звичайні люди, судячи
з позовних заяв прокуратури.
Серед учасників акції не вщухали гарячі дебати: як могло статися, що будинки будувалися і в 40-ві роки і пізніше, а їх чиїмось недолугим рішенням
охрестили лісом першої категорії.
Нарешті до громади вийшов суддя Мікулін і спробував відповісти на всі запитання, хоча йому це вдалося не просто,
адже, здавалося, що він і сам не передбачав такого поворота подій. «Я розглядав
справу виключно по ділянці Калетніка,
що становить 14 га. Про ніякі 890 га не
йшлося. Будь-яких рішень по землі, де

Близьке знайомство

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Бучанська міська громада сприйняла нападки на міського голову
та секретаря ради, як удар в спину
самій громаді. В той же час непокоїть ситуація з долею самого міста у
зв’язку з тим, що органи прокуратури намагаються без вивчення
справи по суті розчленувати місто¸
спираючись на рішення судді Мікуліна, прийнятого у 2014 році.

№41 від 21 жовтня 2016 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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НА ШЛЯХУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

ЄДИНА ГРОМАДА

Президент Порошенко за розширення прав територіальних
громад у питаннях розпорядження землею

Анатолій Федорук – наш мер!

Президент Порошенко останніми днями,
виступаючи на Раді регіонального розвитку,
що відбулася 11 жовтня 2016 року, наголосив на важливості розширення повноважень
громад, у тому числі і у земельній сфері.
Якщо конкретизувати ідею автора розширення
повноважень, то йдеться про проект Закону «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними
ресурсами та посилення державного контролю за
використанням і охороною земель» (реєстр. № 4355
від 31.03.2016 року). Треба також зазначити, що законопроект підготовлений до другого читання як
такий, що отримав позитивний висновок профільного парламентського комітету.
Фактично цим законом органам місцевого самоврядування вмикається зелене світло у питаннях
розпорядження земельними ресурсами…
- землі державної власності за межами населених
пунктів передаються у власність територіальних
громад, які об’єднались відповідно до закону;

СИНЯК •

- сільські, селищні, міські ради розпоряджаються
землями державної власності за межами населених
пунктів (крім земель оборони, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення на
об’єктах природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та інших земель, які мають важливе значення для держави);
- виконавчим органам сільських, селищних, міських рад делегуються повноваження державного
контролю за використанням та охороною земель (у
частині контролю за виконанням вимог щодо використання земельних ділянок за цільовим призначенням; вжиття відповідно до закону заходів щодо повернення самовільно зайнятих земельних ділянок їх
власникам або користувачам; використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів) у
разі прийняття відповідною радою такого рішення;
- законодавчо закріплюється поняття «територія
територіальної громади», а органи місцевого самоврядування отримають повноваження розробляти
в таких межах детальні плани територій та документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж територіальних громад.

• ЛУБ`ЯНКА •

Сільський голова, депутатський склад, виконком
Луб’янської сільської ради та жителі села Луб’янка
висловлюють свою підтримку майбутньому голові Бучанської об’єднаної територіальної громади Анатолію
Петровичу Федоруку.
За місяці нашої співпраці Анатолій Федорук проявив себе як
справжній лідер, умілий менеджер та досвідчений управлінець.
Завдяки його сприянню громада Луб’янки зробила багато необхідних кроків в поліпшенні стандартів життя. На сьогодні ми
провели капітальний ремонт даху Свято-Миколаївської церкви,
включаючи Хрест для куполу. Проводиться робота в частині
створення умов для луб’янської молоді. Місцева футбольна команда вдягнута у нову футбольну форму та споряджена спортивним інвентарем. Луб’янські діти відтепер ходять оновленою
доріжкою до школи. Це тільки невеличка частина тих великих
справ, які ми плануємо і будемо спільно реалізовувати в Бучанській міській об’єднаній територіальній громаді.
Луб’янська сільська громада підтримує
свого майбутнього мера.
Ми впевнені, що ніякі політичні інтриги Вас не зламають.
Анатолію Петровичу, ми з Вами!

На Покрову Синяк відзначив День села

Цього щедрого жовтня мені випала
гарна нагода зустрітися з працьовитими
людьми Синяка та побачити на власні
очі, як вони дружно відзначають День
села. Спочатку відзначу, що воно проходило не так, як в інших селах Бучанської
об’єднаної громади. Не скажу, що нібито воно було гіршим чи кращим, головне, що проходило за власним сценарієм,
по-своєму, по-синяківськи.
До організації свята керівництво підійшло креативно, адже розваги запланували на будь-який смак – від «малого
до старого» з урахуванням того, що цей
захід проходив на храмове свято села –
Покрови Пресвятої Богородиці.
Коли ми приїхали до сільського клубу,
його подвір’я уже було заповнене вщент
мешканцями села та їхніми гостями. Праворуч від входу учасників заходу частували козацьким кулішем. Насипали цього смаколика, як кажуть в народі, по вінця, бо знали: вистачить всім. Ще б пак,
варили куліш тут же в кількавідровому
справжньому казані та ще й на відкритому вогні. А ліворуч за столом, довжиною
метрів зо 20, місцеві молоді господині частували бажаючих різною здобою власної
випічки, мінеральною водичкою, бутербродами, ковбасами та шинкою. Не забули й про городину: помідори й огірки.
І без сала не обійшлося та й до нього. На
що звернув увагу: в селі не було не те що
п’яного, а й жодного на підпитку.
А тим часом діти випробовували батут, гралися у різні ігри, пригощалися
цукерками та солодкою ватою.

ВШАНУВАННЯ КРАЩИХ

Після закличних фанфар клуб заповнився, справді, як кажуть, ніде було
впасти яблуку. Ведучий, зокрема, виголосив, що «Свята Покрова зібрала нас
нині у дружнє коло, аби ще раз згадати
величні подвиги дідів-прадідів наших,
славетних нащадків Запорізької Січі,
щоб наповнити наші душі теплом, добром і радістю». Велично звучить Гімн
України. На сцену запрошуються почесні гості – керівництво Бучі та сіл об’єднаної громади. Юні синяківці в національних одностроях підносять гостям на вишиваних рушниках запашний коровай.
А синяківський сільський голова Пав-

ло Єрига бере слово, яке розпочинає
словами: «Сьгодні вся Україна зі сльозами на очах вшановує своїх героїв, наших хлопців і дівчат, які, залишивши
свої домівки, свої родини, боронять на
Сході нашу землю, нашу Батьківщину»,
- і запрошує на сцену земляків воїнів-атовців, інтернаціоналістів та ветеранів
другої світової війни. Їм усім вручили
цінні подарунки, а окремим ще й урядові нагороди. А юна Оленка Дідківська виконала патріотичну пісню, присвячену
воїнам-землякам. Зі словом-відповіддю
виступив голова ради ветеранів Микола
Єгоров. Після цього зал стоячи вшановує хвилиною мовчання та покладанням
квітів до підніжжя пам’ятника землякам,
чиє життя забрала ІІ світова війна.
З промовою виступила і заступник
міського голови Бучі Лариса Матюшенко, що привітала синяківську громаду від імені Анатолія Федорука. Лариса Анатоліїна Почесними грамотами від
імені бучанців відзначила сільського голову Павла Єригу, директора фармацевтичного науково-дослідного центру
«Альянс краси» Вадима Геращенка, матір шістьох дітей Юлію Петренко та місцевого депутата, директора ТОВ «АМК
РЕМ-БУД» Андрія Куковенка.

ЧОТИРИ ГОДИНИ ЗА СПІВОМ І
ТАНЦЯМИ ПРОМАЙНУЛИ, МОВ МИТЬ

Варто зазначити, що всі урочистості
постійно чергувалися із виступами самодіяльних артистів. Тут були і самі синяківці, і колективи з Бучі та сіл об’єднаної громади.
Синяківці не приховували свого захоплення і виступами юних, і дорослими колективами. Спочатку на сцену вийшов жіночий вокальний ансамбль «Лілея» з Бучанського центрального будинку культури. У його виконанні велично
звучали патріотичні, ліричні та народні
жартівливі пісні. Їхнє чарівне мистецтво
синяківцям не лише сподобалось, а й запало глибоко в душі. Тож і не дивно, що
вони так гучно віддячували самодіяльним митцям своїми палкими оплесками.
Потім вдалий почин бучанців підхопив
сімейний квартет з сусіднього Демидова.
Три сестри і брат зачарували своїм співом

не лише винуватців
торжества, а й усіх
учасників художньої самодіяльності Бучанської об’єднаної громади. Особливо лірично і патетично звучали у
їхньому виконанні
пісні, присвячені захисникам Вітчизни.
Відтак вдячні слухачі їх довго не відпускали зі сцени.
Ще більше оживився зал, коли на
сцену піднявся блиставицький квартет «Інтервал». У їхньому виконанні сучасні пісні сприймались, як кажуть, на
ура. Блиставичани
своїм співом зачудовували синяківців. Їхні пісні лилися зі сцени, як спокійний лісовий потічок, а то пливли
стрімкою річкою,
проте кожен раз
звучали лагідністю жайворонків.
Одне слово, учасники художньої самодіяльності Бучанської об’єднаної громади, як, до речі, й Демидова на День села
Синяк та захисників Вітчизни додали се-

лянам гарного настрою і впевненості у
подальшому житті, зігріли теплом мистецтва їхні душі і серця.
На фото: Так святкували синяківці.
Іван ЖУК, фото автора

БЛИСТАВИЦЯ •

Цей милий добрий дім

Завідуюча блиставицьким дитячим садочком Наталія Ковальчук зустріла мене
ще на подвір’ї цього сільського закладу,
і відразу полилася її розповідь про садочок, його працівників.
- Якщо ви зайдете в наш дитячий садочок,- переконувала мене Наталія Іванівна,то відразу зрозумієте, що ви потрапили в
країну дитячих мрій. Вихователі зустрінуть вас, як і кожен день зустрічають блиставицьких діток, приємною посмішкою
і добротою. Вони залюбки запросять вас
на свої виховні заходи. Наші дітки веселі,
рухливі, гучно розмовляють. Тут малеча
вчиться малювати, читати, писати, придумувати різні історії і навіть створювати
свої казки. Для них проводимо цікаві конкурси, вікторини, організовуємо виставки.
Та найперше мене вразив двір цього дитячого закладу. Тут наче виставка живих

квітів, а поміж них – чудовий дитячий
ігровий майданчик. Все продумано до
дрібниць. Квіткові різнокольорові клумби, розбиті широкими стежками, тож
діти, гуляючи поміж них, не затоптують
цю рукотворну красу.
- Знайомтесь, оце наша найкраща вихователька,- рекомендувала Наталія Іванівна Світлану Целік, котра якраз ретельно
здійснювала догляд за квітами.
- А давайте я вас обох сфотографую в
цьому царстві квітів,- пропоную милим
жіночкам і втілюю в життя свою спонтанну пропозицію (на знімку Наталія Ковальчук та Світлана Целік).
З відкритого вікна садочка чути дитячий спів. Гарне виконання пісні відразу
привернуло мою увагу, і це помітила Світлана Вікторівна.
- Ми не тільки гарно співаєм,- каже

вона,- а й виконуємо запальні танці.
Тож на свята до нас приходять не лише
батьки наших вихованців, а й школярі з
місцевої школи.

У цьому дитячому закладі в кожній групі,
зокрема, панує мир фантазій і цікавих захоплень. Це справді милий добрий дім, в якому вчать дітей писати, малювати, читати, а
ще бути ввічливими і добрими. Я тут зрозумів, що працювати вихователем в дитячому садочку – це тяжка праця, бо потрібно
вміти жити з ними, разом переживати їхні
труднощі і радості, радіти дитячим досягненням, навчати, допомагати і не одній дитині, а двом десяткам та ще й кожен день.
Потрібно брати до уваги, що тут, як і в кожному дитячому садочку, бувають сльози й
істерики, бійки й образи і сум за мамами.
Тяжко. Ще б пак. Але вихователю від Бога
– це все в радість. Саме такою людиною і є
Світлана Целік. Вона завжди спокійна, привітлива, а її доброта читається в ясних очах.
Тому блиставичани довіряють їй виховувати своїх дітей без будь-яких застережень. А
це, погодьтеся, вартує дорогого.
Іван ЖУК

ЧОЛОВІЧИЙ КЛУБ
Стиль мілітарі – модно чи актуально?
Ми кожного дня, вмикаючи телевізор, на екрані бачимо все більше
офіційних осіб у камуфляжному
одязі. Що народні депутати, що губернатори окремих областей, що
президент – одягають спеціальну
форму. «І зрозуміло, - запевняємо
ми себе, - адже війна іде».
Воєнний стиль в одязі уже не перший
рік є актуальним в Україні. Але треба
зазначити, що, особливо камуфляж,
який на сьогоднішній день так активно
увійшов в наше життя, є, перш за все,
маскувальною спецформою. Головна
його задача: «Тебе бачать ті, хто мають
бачити. А непомітний ти для тих, хто не
повинен тебе відстежити».

- Чоловік, що вбирається у мілітарі-стиль додає зовнішності мужності,
статечності;
- Цей одяг зручний і практичний, легко переться;
- Носіння камуфляжного одягу свідчить
про громадянську позицію. Крім того,
більшість чоловіків в такий спосіб демонструють свою причетність до української
армії, яка активно формується;
- Такий одяг, особливо вітчизняних
брендів, досить дешевий, на чому можна зекономити в умовах сучасної скрути;
- В такому одязі в державних установах до людини ставляться з особливою
увагою.
А молоді відповідають просто:
- Камуфляж – це круто!
І цим все сказано.

Як захистити сина від холоду і від насмішок?
Мами часто скаржаться на те, що хлопчики уже з 2-3 класу постають проти
одягання колготів восениі взимку. В деяких з них рано прокидається відчуття приналежності до сильної статі, а для
інших прихід в школу у колготах за вказівкою мами, в доброму розумінні цього слова, квочки, перетворюється на
справжнє випробування. Такий хлопчик
наражається на лавину гострих висловів,
образ, а іноді і фізичних розправ.

Готуючись до
зимових холодів

Отож, коли молоді хлопці повертаються з лінії вогню у камуфляжі, це зрозуміло. І зовсім навпаки, коли в камуфляж виряджаються ті, хто ніколи й
пороху не нюхав. Для таких гардероб у
військовому стилі – не що інше, як данина моді або намагання, хоч в такий
спосіб, підкреслити свою приналежність до розряду чоловіків-захисників,
не важливо чиїх інтересів. Камуфляж
дійсно додає мужності, а у стані війни
– більшої довіри до такої особи. В таких
випадках дуже важко розібратися, чи це
щиро або звичайна омана.

Особливим
елементом зими в різних проявах та моделях є бушлат, що ніколи не зістаріє, та куртка-штормівка. Останніми роками ще додалася парка в арктичному стилі з капюшоном у хутровій оторочці. В них ніяка хурделиця не примусить «ловити дрижаки».
Варто лише зауважити, що, вибираючи
таку куртку, необхідно звертати увагу на
якість тканини. Вона має бути вологостійка і щільна, щоб не продувалася поривами вітру.
Не в меншій повазі і берці на товстій
підошві. В цьому сезоні модельєри їх
вважають трендом, але в більш елегантному виконанні. А носити їх можна із заправленими штанами, і з вузькими укороченими, і навіть з класичним одягом.

Звідки прийшла ідея
камуфляжної форми?

Ще в доісторичні часи людина спостерігала за вмінням тваринного світу прилаштовуватися до природного середовища. Людина врешті зрозуміла, якщо не
можна змінити колір шкіри, як це відбувається у багатьох тварин, то цю анатомічну прогалину можна компенсувати
одягом. Так і з’явилася ідея камуфляжу.
Перший випадок, коли завдяки переодяганню вдалося перемогти, зафіксований на Американському континенті у 1775 році в місті Лексінгтон. В 1775
році американці, які в 10 разів поступалися англійцям за чисельністю, перемогли, тому були одягнені у зелені костюми,
які зливалися з рослинністю.
Найбільшого поширення камуфляж
здобув у ХХ столітті під час англо-бурської війни на півдні Африки.
В Радянському Союзі у 20-х роках минулого століття навіть була створена
Вища школа військового маскування. А
під час ІІ світової війни як радянські, так
і німецькі війська на повну використовували різні варіанти маскувального одягу.
Поширенням маскувального одягу серед цивільного населення світ завдячує
американцям, які в 60-ті роки того ж
ХХ століття масово вдягнулися в нього,
щоб продемонструвати уряду свій мовчазний протест проти воєнних дій, які
активно вели США.
З тих пір мода на камуфляж поширилася світом, зокрема і в Україні, поступово перетворившись на зручний одяг,
що використовується рибалками, мисливцями, туристами тощо. А в останні роки мілітарі-стиль увійшов навіть в
нашу повсякденність. В наш час над розробкою та удосконаленням різного роду
камуфляжів працюють і розробники, і
промисловість. А останнім часом доєдналися іще й модельєри.

Чому чоловіки вибирають
мілітарі?

Пройшовшись Бучею, ви побачите суттєвий відсоток людей, вбраних в одяг з
елементами стилю мілітарі або й просто
в камуфляж. Було цікаво дізнатися, що
є головним критерієм вибору саме цього одягу. Мотивація у всіх різна, але вона
дала можливість розставити відповіді за
умовним рейтингом.

Батькам треба бути готовими до того,
що дитина вступила у доросле життя і ні
за яких обставин не робити з нею жертву. «Щоосені у нас в школі з десяток
випадків, коли мами змушують хлопчиків 2-4-х класів ходити в колготках, іноді ще й рожевих в квіточку. Вони переодягаються на фізкультуру - весь клас потішається, - розповідає Євгенія Пайсон,
дитячий психолог - «Чи тобі не байдуже, - кажуть батьки. - Не звертай уваги».
Але батьки повинні розуміти: у дітей по-

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Тест розповість про ваш характер
і бажання

Відповідайте швидко, чесно і без
роздумів - перше, що прийде в голову. Це дуже важлива умова.
Візьміть аркуш паперу і ручку.
Прочитавши питання, відразу ж
записуйте відповідь. Не забувайте: записуйте/замальовуйте першу асоціацію, яка прийде в голову, так як роздуми вже включають
певну гру з вашою підсвідомістю.

Мода підлаштовується під
потреби часу

Найпомітнішим елементом солдатського стиля став камуфляжний рисунок. У модних лінійках модельєрів світового рівня він найбільше вкоренився у
осінньо-зимових колекціях. Lou Dalton,
Mark McNairy и Valentino взагалі є головними пропагандистами армійської
палітри – це суміш коричневого, хакі, зеленого – у сорочках, брюках, верхньому
одязі. Зверніть увагу на поєднання елегантності і військової виправки в моделях від Mango, Penfield, Scotch & Soda и
Nike, Jordan.
Не відстають у своїх фантазіях на військові мотиви й українські дизайнери. Хоча 39-ий UKRAINIAN FASHION
WEEK, що пройшов останніми днями
в Києві, відзначений новими тенденціями. Цього року в колекціях модельєрів
було більше романтики, яскравих відтінків, святковості. Як вважають експерти, це є свідченням того, що Україна зачекалася на кращі часи: миру і достатку. Навіть чоловічий ряд був представлений переважно класикою з елементами конструктивізму. Але без мілітарі все
ж не обійшлося – його втілила лінійка
Dastish Fantastish, а саме колекція SS17
під назвою Abyss (Безодня). Для пересічного чоловіка вона, можливо, і не зрозуміла складністю крою, польотами фантазії авторів. І все ж це свідчить про те, що
мода на військову тематику в одязі залишається актуальною.
Хоча є надія, що невдовзі настануть
часи, коли українські чоловіки виглядатимуть виключно галантно – в костюмах
або спортивно – у джинсах. А це означає,
що прийде мир на нашу землю!
Алла БАГІРОВА
Dastish Fantastish,

чинається стадія соціалізації, коли думка однолітків важливіша за думку дорослих. Треба уявляти правила поведінки в
колективі і не змушувати дитину йти поперек. Ще одна шкідлива позиція - «Ти
повинен бути вище них. Хто вони для
тебе? Слухай батьків – вони тобі бажають виключно кращого».
Як можна підтримати самооцінку дитини без шкоди для здоров’я? Наразі є
маса варіантів вийти з положення завдяки пропозиціям виробників нижньої
білизни. Це і темні кальсони, які обтягують статуру. Та навіть спортивні штани
із тонкого трикотажу. Тим більше, що
за такого вибору можна вдягнути більш
теплі, вовняні шкарпетки.
Батьки, що підуть на поступки хлопчикові, зроблять лише добру справу,
підтримувавши самооцінку дитини. В
даному випадку важливо не принижувати критикувати. Інакше малюк потрапляє під подвійний удар: вдома і в школі, що поступово може призвести до виникнення комплексу жертви.
Якщо ви поможете своєму сину знайти вихід із положення підбором зручного чоловічого одягу, його самооцінка зросте. А дитину з нормальною самооцінкою труїти нецікаво: не ведеться.
«Труять зазвичай тих, у кого якась явна
інакоякість поєднується з гострою реакцією на образу. Як з Неваляшкою: дитина її штовхнула - вона задзвеніла, захиталася - цікаво! А якщо вона не реагує - її швидко кинуть: нудно», - говорить Євгенія Пайсон.

Запитання:
1. Уявіть, що ви йдете з кимось по лісі.
Хто це міг би бути?
2. Ви йдете по лісі і бачите недалеко від
себе тварину. Що це за звір?
3. Що відбувається після того, як ви зустрілися з ним очима?
4. Ви продовжуєте йти по лісі. Виходите на галявину, на якій стоїть будинок вашої мрії. Як би ви описали його розмір?
5. Чи оточений будинок вашої мрії
парканом?
6. Ви входите в будинок. Йдете в їдальню подивитися на стіл. Опишіть, що ви
бачите на ньому і навколо нього.
7. Ви залишаєте будинок через задні
двері. І бачите, що прямо на траві лежить
чашка. З якого матеріалу вона зроблена?
8. Що б ви зробили, побачивши її?
9. Ви підходите до кінця двору, посеред якого стоїть будинок. Там водойма.
Що це за водойма?
10. Як ви збираєтеся перетнути воду,
щоб рухатися далі?
Відповіді читайте на стор. 8

КУЛІНАРНИЙ ШЕДЕВР

Осінній пиріг

Побалуйте на вихідних
своїх домашніх шматком
осіннього пирога - з яблуками, морквою і гарбузовим насінням. Своїм кольором він підніме настрій,
а смаком нагадає про минуле літо і подарує неземну
насолоду.
Складові тіста:
1 склянка борошна з гіркою,
1 ч. л. розпушувача, 0,5 ч. л. солі,
1 ч. л. меленої кориці, 140 г цукру,
1 велика морквина, 1 велике яблуко,
80 г родзинок, 50 г гарбузового насіння,
1 великий апельсин, 5 ст. л. рослинного
масла + для змазування дека.
Інгредієнти для верху:
150 г м’якого сиру,
100 г цукрової пудри.
Процес приготування
Ізюм замочіть в гарячій воді на 10 хв.,
потім відкиньте на друшляк і обсушити.
Натріть яблуко і моркву на великій тертці. Апельсин вимийте, терткою зніміть з
нього цедру, з м’якоті вичавте сік.
Борошно просійте в миску разом з

розпушувачем, сіллю і корицею.
У окремому посуді ретельно перемішайте рослинне
масло, 4 ст. л. апельсинового соку і цукор. Розмішуйте до повного розчинення
цукру. Влийте рідку суміш
в борошно і розмішайте до
однорідної маси.
Додайте в тісто терті яблуко і моркву, родзинки, гарбузове насіння і цедру апельсина. Ретельно перемішайте.
Круглу форму для випічки діаметром
приблизно 20 см змастіть рослинною олією. Викладіть в неї тісто. Поставте в розігріту до 160°С духовку на 1 годину. Якщо
верх почне пригорати, накрийте форму
пергаментом. Готовий пиріг у формі переставте на решітку і остудіть. Потім витягніть його і викладіть на блюдо.
Збийте сир з цукровою пудрою.
Змастіть сумішшю верх пирога, поставте в холодильник на 1 годину. Перед подачею до столу дайте йому нагрітися до
кімнатної температури.
Зверху пиріг можна прикрасити цукатами або нарізаним мармеладом.
Смачного!
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ТЕЛЕПРОГРАМА • 24-30 жовтня •

Понеділок • 24 жовтня
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
УТ-1
20:20 Бiльше нiж правда.

№41 від 21 жовтня 2016 року

6:00,7:00,8:00,13:00,18:40,
21:00,1:30,5:10 Новини.
6:10,6:45,8:10 Спорт.
6:15,8:15 АгроЕра.
6:20,8:20,10:50,22:50,23:15,
0:15 Погода.
6:25,7:05,8:25 Смакота.
6:35 Ера будiвництва.
7:15 Ранок.
8:35 Паспортний сервiс.
8:45,0:20 Телемагазин.
9:00,5:50 Вiчне.
9:10 Т/с «Травма».
9:50 Д/с «Китай на кiнчику язика
10:55 Д/ф «Йога».
11:30 Чоловiчий клуб. Спорт.
13:30 Казки Лiрника Сашка.
13:40 Хочу бути.
14:00 Суспiльний унiверситет.
14:50 Фольк-music.
16:00 Твiй дiм 2.
16:30 Д/с «Вiзит до Кореї».
17:00 Вiкно до Америки.
17:30 Мовами свiту. Мистецький
пульс Америки.
18:00 Книга.ua.
18:25,1:20 Новини. Свiт.
19:00,1:45 Новини. Культура.
19:25,22:45 З перших вуст.
19:30 Про головне.
20:00 Перша шпальта.
20:30 Вересень.
21:30,5:35 Новини. Спорт.
21:50 Т/с «Епоха честi».
23:00 Пiдсумки.
23:20 Золотий гусак.
23:50 На слуху.
2:00 Д/с «Нью-Йорк».
3:10 Т/с «Злочин iз багатьма
невiдомими».
4:15 Д/ф «Сергiй Данченко. I сто
лицарiв довкола велетенського
столу».

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,
16:45,19:30,23:15,3:45 «ТСН».
6:45,7:10,7:45,8:10,
9:10 Снiданок з «1+1».
7:35 М/ф «Маша i ведмiдь».
9:30 «Чотири весiлля 2».
10:50,12:20 «Мiняю жiнку 2».
14:10 «Слiпа».
14:45,4:20 «Мольфар».
15:45 «Сiмейнi мелодрами 6».
17:15,2:15 Т/с «Уламки щастя 2»
20:30,0:00 «Чистоnews».
21:00 Т/с «Кандидат»
22:00 «Грошi».
0:25 Т/с «Iмперiя»
1:25 Т/с «Iмперiя». Мовою оригiн.
4:15 «Служба Розшуку Дiтей».

Iнтер

6:00 М/ф.
6:20,13:25,14:20 «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,
17:40 Новини.
7:15,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,12:25 Х/ф «Усе повернеться»
15:15 «Чекай на мене».
18:00,19:00 Стосується кожного
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Схiднi солодощi»
23:00 Т/с «Сережка Казанови».
0:55,5:10 «Подробицi» - «Час».
1:55 «Кладовищенськi iсторiї».
3:00 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
4:40 Легенди бандитського Києва

ICTV

6:00 Служба розшуку дiтей.
6:05,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
6:55 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:15 Надзвичайнi новини
10:05 Зiрка YouTube.
12:20 Без гальм.
12:45,15:45 Факти. День.
13:05 Дивитись усiм!
14:45,16:20 Х/ф «Мисливцi за
вiдьмами»
16:50 Х/ф «Прискорення»

21:40 Т/с «Нюхач 2».
22:30 Свобода слова.
0:30 Х/ф «Залiзний лицар 2»
2:30 Х/ф «Судний день»

Новий канал

3:00 Зона ночi.
4:35,18:00 Абзац.
5:25,7:10 Kids` Time.
5:30 М/ф «Роби ноги».
7:15 М/ф «Монстри проти
прибульцiв».
9:10 Х/ф «Самотнiй рейнджер»
12:10 Х/ф «Хеллбой: Герой iз
пекла»
14:25 Т/с «Не родись вродлива».
19:00 Ревiзор.
22:00 Пристрастi за ревiзором.
0:45 Х/ф «27 весiль».
2:55 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:30,16:00 «Все буде добре!»
8:30 «Все буде смачно!»
10:25,18:30 «За живе!»
11:55 Х/ф «Смугастий рейс».
13:40 «Битва екстрасенсiв 16».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
19:55,22:35 «Хата на тата».
0:25 «Один за всiх».
1:50 Слiдство ведуть екстрасенси

Тонiс

6:00 «Таке спортивне життя.
Василь Ломаченко».
6:30 «Вiдлуння».
7:00,22:10 Пригоди Остiна
Стiвенса
8:00,15:35,17:40,21:30 «Погода».
9:50,16:50 «Алло, лiкарю!»
11:15,19:45 Д/ф «Щоденники
другої свiтової вiйни: день за
днем».
13:45,21:00 Мова тварин.
14:40,23:10 Повiтрянi воїни.
16:10,21:40 Зоопарки свiту.
17:45 Чарiвнi свiти.
18:15 «Iпостасi спорту».
18:45 В гостях у Д. Гордона. Юрiй
Антоновч.1
0:10 Т/с «Життя на вершинi»
1:20 Т/с «Нiч чорних краваток»
3:00 «Пiсля опiвночi».
4:00 «Свiтськi хронiки».
4:25 «Кумири».
4:35 «Моднi iсторiї с Оксаною
Новицькою».
4:55 «Цивiлiзацiя Incognita».
5:10 «Джаз-коло».

Канал «Україна»

6:50,7:15,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,
1:50 Подiї.
9:15,3:45 Зоряний шлях.
11:10,15:30 Т/с «А снiг
кружляє...» (2 категорiя).
15:50 Т/с «На лiнiї життя»,23 i 24с
18:00 Т/с «Спiвачка i Султан», 44с
19:45,2:40 «Говорить Україна».
20:55 Т/с «На лiнiї життя»,25 i 26с
23:00 Подiї дня.
23:30 Х/ф «Цар скорпiонiв 3:
Книга мертвих»
4:20 Реальна мiстика.
5:10 Агенти справедливостi.

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,
23:00,2:10,4:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
13:10,15:10,0:35 «Громадська
приймальня».
16:00,4:20 «Мультляндiя».
16:20,17:10 «У центрi уваги».
18:50 «Паспортний стiл».
19:20,21:25,2:30 «Столиця».
22:30 «Служба порятунку».
22:55 «Нацiональна Лотерея».

Вівторок • 25 жовтня
День руйнувань», 1 с.
УТ-1
12:45,15:45 Факти. День.

6:00,7:00,8:00,13:00,18:40,21:00,
1:30,5:10 Новини.
6:10,6:45,8:10 Спорт.
6:15,8:15 Ера бiзнесу.
6:20,8:20 АгроЕра.
6:25,8:25,22:50,23:15,
0:15 Погода.
6:30,7:05,8:30 Смакота.
7:15 Ранок.
8:35 Паспорт.ua.
8:45,0:20 Телемагазин.
9:00,5:50 Вiчне.
9:10 Т/с «Травма».
9:50 Уряд на зв`язку з
громадянами.
10:25,19:30 Про головне.
10:55 Спорт. Тиждень.
11:25 Вiйна i мир.
12:05 Вiкно до Америки.
12:30 Вересень.
13:30 Казки Лiрника Сашка.
13:40 Школа Мерi Поппiнс.
14:00 Суспiльний унiверситет.
14:50 Подорожнi.
15:50 Борхес. Україна на
середньовiчних картах.
16:30 Д/с «Смачнi подорожi».
17:30 Д/с «Бог в Америцi».
18:25,1:20 Новини. Свiт.
19:00,1:45 Новини. Культура.
19:25,22:45 З перших вуст.
20:00 Ре:форма.
20:30 Нашi грошi.
21:30,5:35 Новини. Спорт.
21:50 Т/с «Епоха честi».
23:00 Пiдсумки.
23:20 Золотий гусак.
23:50 На слуху.
2:00 Класики свiтової лiтератури.
2:15 Д/ф Пiсля прем`єри - розстрiл
3:10 Т/с «Злочин iз багатьма
невiдомими».
4:20 Д/ф «Я за все вдячний долi.
Олексiй Богданович».

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,
19:30,23:15,3:45 «ТСН».
6:45,7:10,7:45,8:10,
9:10 Снiданок з «1+1».
7:35 М/ф «Маша i ведмiдь».
9:30 «Чотири весiлля 2».
10:50,12:20 «Мiняю жiнку 2».
14:10 «Слiпа».
14:45,4:20 «Мольфар».
15:45 «Сiмейнi мелодрами 6».
17:15,2:15 Т/с «Уламки щастя 2»
20:30,0:00 «Чистоnews».
21:00 Т/с «Кандидат»
22:00 «Життя без обману».
0:25 Т/с «Iмперiя»
1:25 Т/с «Iмперiя». Мовою оригiн

Iнтер

6:00 М/ф.
6:20,11:20,12:25,14:20 «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,
17:40 Новини.
7:15,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,21:00 Т/с «Схiднi солодощi»
14:45 «Судовi справи».
15:45 «Сiмейний суд».
16:40 «Давай одружимося».
18:00,19:00 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
23:00 Т/с «Сережка Казанови».
0:55,5:10 «Подробицi» - «Час».
1:55 «Органи на експорт».
3:00 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
4:40 «Легенди бандитського
Києва».

ICTV

4:20 Факти.
4:45,3:25 Провокатор.
5:30,20:20 Громадянська
оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10:10,16:55 Т/с «Винищувачi»
12:00,13:20 Х/ф «Категорiя 6.

14:25 Т/с «Вiддiл 44»
15:20,16:20,21:40 Т/с «Нюхач 2».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
22:30 Х/ф «Прихованi намiри»
0:25 Т/с «Чорний список 2»
1:15 Х/ф «Залiзний лицар 2»

Новий канал

4:40 Дорослi як дiти.
5:55,18:00 Абзац.
6:45,8:05 Kids` Time.
6:50 М/с «Том i Джерi шоу».
8:10 Т/с «Спецзагiн Кобра»
10:05 Т/с «Моя прекрасна няня».
14:25 Т/с «Не родись вродлива».
19:00 Аферисти в мережах.
21:00 Київ вдень та вночi.
21:50 Любов на виживання.

СТБ

6:15,16:00 «Все буде добре!»
8:15,18:30 «За живе!»
9:40 Х/ф «Доглядальниця».
11:25 «МастерШеф 5».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
20:00,22:45 «МастерШеф 6».
0:00 Давай поговоримо про секс 2
1:50 Слiдство ведуть екстрасенси

Тонiс

6:00 «Таке спортивне життя.
Ганна Безсонова».
6:30 Євромакс.
7:00 Пригоди Остiна Стiвенса.
8:00,14:30,18:25 «Погода».
9:50,16:50 «Алло, лiкарю!»
11:15,19:35 Д/ф «Щоденники
другої свiтової вiйни: день за
днем».
13:45 «Будьте здоровi!»
13:55 Чарiвнi свiти.
14:45,23:20 Повiтрянi воїни.
16:15 Зоопарки свiту.
17:45 «Соцiальний статус: ваша
пенсiя».
18:35 В гостях у Д. Гордона. Юрiй
Антонов,ч2
20:50 «Вiдлуння».
21:30 Баскетбол. Лiга чемпiонiв.
Ле-Ман (Францiя) - Хiмiк (Україн)
0:20 Т/с «Нiч чорних краваток»
1:20 Т/с «Життя на вершинi»
3:00 «Пiсля опiвночi».
4:00 «Свiтськi хронiки».
4:25 «Кумири».
4:35 «Моднi iсторiї с Оксаною
Новицькою».
4:55 «Цивiлiзацiя Incognita».
5:05 «Джаз-коло».

Канал «Україна»

6:00,13:15,15:30,
5:10 Агенти справедливостi.
7:00,8:00,9:00,15:00,
19:00,1:20 Подiї.
7:15,8:15 Ранок з Україною.
9:15,4:00 Зоряний шлях.
11:15,4:20 Реальна мiстика.
15:50 Т/с «На лiнiї життя»,25 i 26с
18:00 Т/с «Спiвачка i Султан», 45с
19:45 «Говорить Україна».
20:55 Т/с «На лiнiї життя»27 i 28с
23:00 Подiї дня.
23:30 Т/с «C.S.I.: Нью-Йорк»
2:10 Х/ф «Цар скорпiонiв 3: Книга
мертвих»

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,
23:00,2:10,4:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
13:10,15:10,0:35 «Громадська
приймальня».
16:00,4:20 «Мультляндiя».
16:20,17:10 «У центрi уваги».
19:20,21:25,2:30 «Столиця».
22:30 «Київськi iсторiї».
22:55 «Нацiональна Лотерея».
6:30 «Тi, що змiнюють свiт з
Крефло Доллар».

Запрошуємо молоду та мотивовану молодь поповнити лави патрульних
поліцейських Київщини
У молодих, цілеспрямованих і чесних людей, які хочуть стояти на варті
захисту громадян, з’явилася така можливість. З 12 жовтня по 10 листопада
у Київській області проводиться прийом заяв на участь у конкурсі на заміщення 300 вакантних посад у сектори
реагування патрульної поліції територіальних районних відділів поліції.
У нинішніх складних для України
умовах на плечі правоохоронців лягають значні навантаження, адже триває запекла боротьба зі злочинністю.
Тому, якщо Ви активні, мотивовані,
дисципліновані та бажаєте допомагати людям - ласкаво просимо на службу до Національної поліції Київської
області! У нас є спільна мета – захист
співвітчизників та їх майна від злочинних посягань. Об’єднавши наші
цілі та зусилля, ми змінимо наше життя, поліцію та країну на краще!

Кожен майбутній патрульний повинен чітко усвідомлювати, що служба в
поліції - це почесний обов’язок і необхідність.
Голова поліцейської комісії Сергій
Гулієв наголосив, що всі бажаючі, які
відповідають кваліфікаційним вимогам (громадянство України, відсутність судимості, вік від 21-35 років,
повна загальна середня або вища освіта, наявність посвідчення водія категорії В та знання основ законодавства), можуть заповнити онлайн-анкету на сайті поліції Київської області
(https://kv.npu.gov.ua/uk/publish/
article/219994)
Тимчасово виконуючий обов’язки
начальника поліції Київської області
Дмитро Ценов зазначив, що на кожного кандидата чекає відбір, який складатиметься з тестування загальних
навичок, професійного теста, медич-

ної комісії, перевірки фізичної підготовки, психологічної перевірки, співбесіди та спецперевірки. Громадяни,
які успішно пройдуть відбір конкурсу, пройдуть професійну підготовку за
міжнародними стандартами.
Заробітна плата співробітника групи реагування патрульної поліції становитиме 6 тисяч гривень з перспективою кар’єрного зросту та соціальним забезпеченням згідно діючого законодавства.
У разі виникнення запитань, Ви можете отримати необхідну інформацію
за телефоном:
0 800 50 02 02
з 9:00 до 18:00 в робочі дні
або електронною поштою komisia@
kv.npu.gov.ua
Адреса розташування поліцейської
комісії: м. Київ, вул. Володимирська, 15

21 жовтня 2016 року

Середа • 26 жовтня
14:25 Т/с «Вiддiл 44»
УТ-1
15:20,16:20,21:40 Т/с «Нюхач 2».

6:00,7:00,8:00,13:00,18:40,
21:00,1:30,5:10 Новини.
6:10,6:45,8:10 Спорт.
6:15,8:15 АгроЕра.
6:20,8:20,22:50,23:15,
0:15 Погода.
6:25,7:05,8:25 Смакота.
6:35 Ера будiвництва.
7:15 Ранок.
8:35 Паспорт.ua.
8:45,0:20 Телемагазин.
9:00,5:50 Вiчне.
9:10 Т/с «Травма».
9:50 Нашi грошi.
10:25,19:30 Про головне.
11:00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України.
13:30 Казки Лiрника Сашка.
13:40 Хто в домi хазяїн?
14:00 Суспiльний унiверситет.
14:50 Свiтло.
15:40 Гра долi.
16:10 Мистецькi iсторiї.
16:30 Д/с «Смачнi подорожi».
17:30,4:15 Д/с «Бог в Америцi».
18:25,1:20 Новини. Свiт.
19:00,1:45 Новини. Культура.
19:25,22:45 З перших вуст.
20:00 Абiлiтацiя.
20:30 Слiдство. Iнфо.
21:30,5:35 Новини. Спорт.
21:50 Т/с «Епоха честi».
22:40 Мегалот.
23:00 Пiдсумки.
23:20 Золотий гусак.
23:50 На слуху.
2:00 Класики свiтової лiтератури.
2:15 Х/ф «Меланхолiйний вальс»
3:10 Т/с «Злочин iз багатьма
невiдомими».

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,
16:45,19:30,23:15,3:45 «ТСН».
6:45,7:10,7:45,8:10,
9:10 Снiданок з «1+1».
7:35 М/ф «Маша i ведмiдь».
9:30 «Чотири весiлля 3».
10:50,12:20 «Мiняю жiнку 2».
14:10 «Слiпа».
14:45,4:20 «Мольфар».
15:45 «Сiмейнi мелодрами 6».
17:15,2:15 Т/с «Уламки щастя 2»
20:30,0:00 «Чистоnews».
21:00 Т/с «Кандидат»
22:00 «Повернiть менi красу 2».
0:25 Т/с «Iмперiя»
1:25 Т/с «Iмперiя». Мовою
оригiналу
4:15 «Служба Розшуку Дiтей».

Iнтер

6:00 М/ф.
6:20,11:20,12:25,14:20 «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,
14:00,17:40 Новини.
7:15,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,21:00 Т/с «Схiднi солодощi»
14:45 «Судовi справи».
15:45 «Сiмейний суд».
16:40 «Давай одружимося».
18:00,19:00 Стосується кожного
20:00 «Подробицi».
23:00 Х/ф «Влiтку я вiддаю
перевагу весiллю»
0:55,5:10 «Подробицi» - «Час».
1:55 «Вiдданi помстi».
3:00 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
4:40 «Легенди бандитського
Києва».

ICTV

4:15 Студiя Вашингтон.
4:20 Факти.
4:45,3:30 Провокатор.
5:30 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10:10,16:55 Т/с «Винищувачi»
12:00,13:20 Х/ф «Категорiя 6.
День руйнувань», 2 с.
12:45,15:45 Факти. День.

18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
22:25 Х/ф «Каратель»
0:55 Т/с «Чорний список 2»
1:40 Х/ф «Прихованi намiри»

Новий канал

3:00,1:55 Зона ночi.
4:05 Х/ф «Суперфорсаж»
5:55,18:00 Абзац.
6:45,8:05 Kids` Time.
6:50 М/с «Том i Джерi шоу».
8:10 Т/с «Спецзагiн Кобра»
10:05 Т/с «Моя прекрасна няня».
14:25 Т/с «Не родись вродлива».
19:00 Хто зверху? 5.
21:00 Київ вдень та вночi.
21:55 Хто зверху?
1:50 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:50,16:00 «Все буде добре!»
8:50 «Все буде смачно!»
9:45,18:30 «За живе!»
11:05 «МастерШеф 5».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
20:00,22:45 «МастерШеф 6».
23:25 Давай поговоримо про секс
1:20,2:15 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

Тонiс

5:55 «Таке спортивне життя.
Олексiй Михайличенко».
6:25 «Вiдлуння».
6:55 Подорож у царство тварин.
8:00,15:40,18:30,21:30 «Погода».
9:50,16:50 «Алло, лiкарю!»
11:15,19:45 Д/ф «Щоденники
другої свiтової вiйни: день за
днем».
13:45 «Соцiальний статус: ваша
пенсiя».
14:45,23:10 Повiтрянi воїни.
16:15,21:00 Зоопарки свiту.
17:45 Чарiвнi свiти.
18:15 Путiвник прочанина.
Чернiгiвч.1
18:45 В гостях у Д. Гордона. Юрiй
Антонов, ч. 3.
21:40 Глобал-3000.
22:10 Пригоди Остiна Стiвенса.
0:10 «Натхнення».
0:20 Т/с «Нiч чорних краваток»
1:25 Т/с «Життя на вершинi»
3:00 «Пiсля опiвночi».
4:00 «Свiтськi хронiки».
4:30 «Кумири».
4:40 «Моднi iсторiї с Оксаною
Новицькою».
5:00 «Цивiлiзацiя Incognita».
5:20 «Джаз-коло».

Канал «Україна»

6:00,13:15,15:30,
5:10 Агенти справедливостi.
7:00,8:00,9:00,
15:00,19:00,2:50 Подiї.
7:15,8:15 Ранок з Україною.
9:15,3:40 Зоряний шлях.
11:15,4:20 Реальна мiстика.
15:50 Т/с «На лiнiї життя»,27 i 28с
18:00 Т/с «Спiвачка i Султан», 46с
19:45 «Говорить Україна».
20:55 Т/с «На лiнiї життя»,29 i 30с
23:00 Подiї дня.
23:30 Т/с «C.S.I.: Нью-Йорк»

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,
23:00,2:10,4:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
13:10,15:10,0:35 «Громадська
приймальня».
16:00 «Олiмпiйськi iсторiї».
16:20,17:10 «У центрi уваги».
19:20,21:25,2:30 «Столиця».
22:30 «Мiсто добра».
22:55 «Нацiональна Лотерея».
4:20 «Мультляндiя».

Погода в Бучі

ГАЗЕТА ВИХІДНОГО ДНЯ
Субота • 29 жовтня
Iнтер

6:00,7:00,8:00,13:00,18:40,
21:00,1:30,5:10 Новини.
6:10,6:45,8:10 Спорт.
6:15,8:15 Ера бiзнесу.
6:20,8:20 АгроЕра.
6:25,8:25,22:50,23:15,0:15 Погода
6:30,7:05,8:30 Смакота.
7:15 Ранок.
8:35 Паспорт.ua.
9:00,5:50 Вiчне.
9:10 Т/с «Травма».
9:50 «План на завтра» з А. Рiнгiс.
10:25,19:30 Про головне.
10:55 Чоловiчий клуб.
11:30 Розсекречена iсторiя.
12:30 Слiдство. Iнфо.
13:30 Казки Лiрника Сашка.
13:40 Як це?
14:00 Суспiльний унiверситет.
14:50 Надвечiр`я. Долi.
15:50 Спогади.
16:30 Д/с «Подорожуй Литвою».
17:30 Д/с «Бог в Америцi».
18:25,1:20 Новини. Свiт.
19:00,1:45 Новини. Культура.
19:25,22:45 З перших вуст.
20:00 Prime time з Мирославою
Гонгадзе.
20:30 «Схеми» з Н. Седлецькою.
21:30,5:35 Новини. Спорт.
21:50 Т/с «Епоха честi».
23:00 Пiдсумки.
23:20 Золотий гусак.
23:50 На слуху.
2:00 Муз. фiльм «Образи».
3:10 Т/с «Злочин iз багатьма
невiдомими».
4:15 Д/ф «Йога».
4:45 Уряд на зв`язку з громадян.

6:00 М/ф.
6:20,11:20,12:25,14:20 «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,
14:00,17:40 Новини.
7:15,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20 Т/с «Схiднi солодощi»
14:45 «Судовi справи».
15:45 «Сiмейний суд».
16:40 «Давай одружимося».
18:00,19:00 Стосується кожного
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Схiднi солодощi»
23:00 Х/ф Наречена на замовлення
1:00,5:10 «Подробицi» - «Час».
2:00 «Запрограмованi долi».
3:00 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
4:40 Легенди бандитського Києва

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,
16:45,19:30,0:30 «ТСН».
6:45,7:10,7:45,8:10,
9:10 Снiданок з «1+1».
7:35 М/ф «Маша i ведмiдь».
9:30 «Чотири весiлля 3».
10:50,12:20 «Мiняю жiнку 2».
14:10 «Слiпа».
14:45,4:30 «Мольфар».
15:45 «Сiмейнi мелодрами 6».
17:15,3:00 Т/с «Уламки щастя 2»
20:30,0:45 «Чистоnews».
21:00 Т/с «Кандидат»
22:00 «Свiт навиворiт 8».
23:00 «Право на владу».
1:10 Т/с «Iмперiя»
2:10 Т/с «Iмперiя». Мовою оригiн

4:00 Х/ф «Вуличний боєць»
5:55,18:00 Абзац.
6:45,8:05 Kids` Time.
6:50 М/с «Том i Джерi шоу».
8:10 Т/с «Спецзагiн Кобра»
10:05 Т/с «Моя прекрасна няня».
14:25 Т/с «Не родись вродлива».
19:00 Зiрки пiд гiпнозом.
21:00 Київ вдень та вночi.
21:55 Суперiнтуїцiя.
23:15 Хто зверху?

Канал «1+1»

ICTV

4:15 Студiя Вашингтон.
4:20 Факти.
4:45,3:30 Провокатор.
5:30 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10:10 Т/с «Винищувачi»
12:00,13:20 Х/ф «Категорiя 7.
Кiнець свiту», 1 с.
12:45,15:45 Факти. День.
14:05 Т/с «Вiддiл 44»
15:00,16:20,21:40 Т/с «Нюхач 2».
16:40 Т/с «Винищувачi 2»
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Iнсайдер.
22:50 Х/ф «Работоргiвля»
0:45 Т/с «Чорний список 2»
1:30 Х/ф «Каратель»

Новий канал

СТБ

6:40,16:00 «Все буде добре!»
8:40 «Все буде смачно!»
10:20,18:30 «За живе!»
11:50 «МастерШеф 5».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
20:00,22:45 Зваженi та щасливi 6

0:15 «Один за всiх».
1:35 Слiдство ведуть екстрасенси

Тонiс

6:00 «Таке спортивне життя.
Свiтлана Мазiй».
6:30 Глобал-3000.
7:00,22:10 Пригоди Остiна
Стiвенса.
8:00,15:40,18:40,21:30 «Погода».
9:50,16:50 «Алло, лiкарю!»
11:15 Д/ф «Щоденники другої
свiтової вiйни: день за днем».
13:45,17:45 Чарiвнi свiти.
14:40,23:10 Повiтрянi воїни.
16:15,21:00 Зоопарки свiту.
18:15,5:50 «Цивiлiзацiя
Incognita».
19:00 Баскетбол. Суперлiга.
«Черкаськi Мавпи» (Черкаси) «Днiпро» (Днiпро).
21:40 «Вiдлуння».
0:10 Вечiр пам`ятi Миколи
Мозгового «Мрiялось, бажалось,
не збулось...»
2:20 Д/ф «Андрiй Ромоданов:
«Проза й поезiя мозку».
3:20 «Як створювався фiльм про
Мiлен Демонжо».
3:40 Д/ф «Мiлен Демонжо.
Мiледi з українським корiнням».
4:40 Д/ф «Абетка життя Миколи
Сивого».

Канал «Україна»

6:00,13:15,15:30,
5:10 Агенти справедливостi.
7:00,8:00,9:00,15:00,
19:00,2:50 Подiї.
7:15,8:15 Ранок з Україною.
9:15,3:40 Зоряний шлях.
11:15,4:20 Реальна мiстика.
15:50 Т/с «На лiнiї життя»,29 i 30с
18:00 Т/с «Спiвачка i Султан», 47с
19:45 «Говорить Україна».
20:55 Т/с «На лiнiї життя»
23:00 Подiї дня.
23:30 Т/с «C.S.I.: Нью-Йорк»

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,
23:00,2:10,4:00 Столичнi новини
13:10,15:10,0:35 «Громадська
приймальня».
16:00,4:20 «Мультляндiя».
16:20,17:10 «У центрi уваги».
19:20,21:25,2:30 «Столиця».
22:30 «Прогулянки мiстом».
22:55 «Нацiональна Лотерея».
6:30 «Дотик з Чарльзом Стенлi».

6:00,7:00,8:00,13:00,18:40,
21:00,1:30,5:10 Новини.
6:10,6:45,8:10 Спорт.
6:15,8:15 АгроЕра.
6:20,8:20,22:50,23:15,
0:15 Погода.
6:25,7:05,8:25 Смакота.
6:35 Ера будiвництва.
7:15 Ранок.
8:30 Територiя закону.
8:35 Паспорт.ua.
8:45,0:20 Телемагазин.
9:00,5:50 Вiчне.
9:10 Т/с «Травма».
9:50 Ре:форма.
10:25 Про головне.
10:55 Д/ф «Богдан Гаврилишин.
Мiсiя - свобода».
12:00 Prime time з Мирославою
Гонгадзе.
12:30 «Схеми» з Н. Седлецькою.
13:30 Казки Лiрника Сашка.
13:40 Хочу бути.
14:00 Суспiльний унiверситет.
14:50 Вiра. Надiя. Любов.
15:50 Театральнi сезони.
16:30 Д/с «Подорожуй Литвою».
17:30 Д/ф «Справа братiв Райт».
18:25,1:20 Новини. Свiт.
19:00,1:45 Новини. Культура.
19:25 З перших вуст.
19:30 Корупцiя в законi.
20:30 «План на завтра» з А. Рiнгiс
21:30,5:35 Новини. Спорт.
21:50 Вiйна i мир.
22:30 Класики свiтової лiтератури
23:00 Пiдсумки.
23:20 Золотий гусак.
23:50 На слуху.
2:00 Музичне турне.
3:10 Т/с «Злочин iз багатьма
невiдомими».

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,
16:45,19:30 «ТСН».
6:45,7:10,7:45,8:10,
9:10 Снiданок з «1+1».
7:35 М/ф «Маша i ведмiдь».
9:30 «Чотири весiлля 3».
10:50,12:20 «Мiняю жiнку».
14:10 «Слiпа».
14:45 «Мольфар».
15:45 «Сiмейнi мелодрами 6».
17:15 Т/с «Уламки щастя 2»
20:15 «Вечiрнiй Київ».
22:00 «Свiтське життя».
23:00 «Лiга смiху».
0:55 Мелодрама «Одного разу
на Новий рiк»
2:15 «Що? Де? Коли?»

Iнтер

6:00 М/ф.
6:20,11:20,12:25,14:20 «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,
14:00,17:40 Новини.

7:15,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20 Т/с «Схiднi солодощi»
14:45 «Судовi справи».
15:45 «Сiмейний суд».
16:40 «Давай одружимося».
18:00 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Чорне дзеркало».
23:00 Х/ф «Мiсто з ранку до
пiвночi».
1:00,5:00 «Подробицi» - «Час».
1:55 «Шосте вiдчуття. Дар чи
прокляття?»
2:45 Легенди бандитського Києва
3:10 «Чекай на мене».

ICTV

4:20 Факти.
4:45,4:05 Провокатор.
5:30 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
9:55 Патруль. Самооборона.
10:15,16:40 Т/с «Винищувачi 2»
12:35,13:20 Х/ф «Категорiя 7.
Кiнець свiту», 2 с.
12:45,15:45 Факти. День.
14:45,16:20 Т/с «Нюхач 2».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Антизомбi.
21:25 Дизель-шоу.
23:30 «Що? Де? Коли?»
0:25 Х/ф «Унiверсальний солдат
2:20 Х/ф «Работоргiвля»

Новий канал

3:00,2:20 Зона ночi.
3:35 Х/ф «Заплати привиду»
5:30,18:00 Абзац.
6:20,7:40 Kids` Time.
6:25 М/с «Губка Боб».
7:00 М/с «Том i Джерi шоу».
7:45 Т/с «Спецзагiн Кобра»
9:40,22:40 Половинки 2.
11:35,21:40 Київ вдень та вночi.
15:15,19:00 Супермодель поукраїнськи 3.
0:35 Аферисти в мережах.

СТБ

5:30 «Зiркове життя».
7:20 Х/ф «Приборкувачка тигрiв
9:20 Х/ф Довгоочiкуване кохання
11:20 Х/ф «Дихай зi мною.
Щастя в борг».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
18:30,0:30 Т/с «Коли ми вдома».
20:00,22:45 «Танцюють всi! 9».
1:55 Слiдство ведуть екстрасенси

Тонiс

5:50 «Таке спортивне життя.
Валерiй Гончаров».
6:15 «Будьте здоровi!»
6:25,21:40 «Вiдлуння».
6:55,22:10 Пригоди Остiна Стiвенса
7:55,15:40,18:50,21:30 «Погода».
8:00 Всесвiт Анатолiя Пiлецького

Канал «1+1»

6:00,19:30 «ТСН».
6:45 «Повернiть менi красу 2».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 «Свiтське життя».
10:45,0:55 Мелодрама «Темнi
води»
14:25 «Голос. Дiти 3».
16:50 «Вечiрнiй квартал».
18:30 «Розсмiши комiка».
20:15 «Українськi сенсацiї».
21:15 «Лiга смiху».
23:10 «Вечiрнiй Київ».
4:00 «Недiля з Кварталом».

Iнтер

5:55,9:50 Х/ф «Батальйони
просять вогню».
8:45,4:50 «Звiльнення».
12:30 Х/ф «У бiй iдуть лише
«старi».
14:20 Т/с «Коли на пiвдень

вiдлетять журавлi», 1-4 с.
18:00 Т/с «А зорi тут тихi...», 1 i 2с
20:00 «Подробицi».
20:30 Т/с «А зорi тут тихi...», 3 i 4с
22:30 «Добривечiр на Iнтерi».
23:20 «Навколо М».
0:15 Х/ф «Дорога на Арлiнгтон»
2:35 «Подробицi» - «Час».
3:10 Х/ф «Чорна Рада».

ICTV

4:55 М/с «Пригоди мультинят».
5:40 Факти.
6:00 Х/ф «Категорiя 6. День
руйнувань», 1 i 2 с.
9:15 Бiльше нiж правда.
10:10 Секретний фронт.
11:10 Антизомбi.
12:10,13:00 Громадянська оборона
12:45 Факти. День.
13:20 Iнсайдер.
14:20 Х/ф «Унiверсальний солдат
16:15 Х/ф «Iгри патрiотiв»
18:45 Факти. Вечiр.
19:20 Надзвичайнi новини
20:05 Х/ф Джек Раян. Теорiя хаосу
22:05 Х/ф «Джек Рiчер»
0:45 Х/ф «Глибинна зiрка шiсть»
2:25 Т/с «Чорний список 2»
2:50 Стоп-10.
3:40 Провокатор.

Новий канал

3:00 Зона ночi.
4:20 Абзац.
5:15,6:35 Kids` Time.
5:20 М/с «Губка Боб».
6:40 Суперiнтуїцiя.
8:00 Ревiзор.
11:00 Пристрастi за ревiзором.
13:50 Зiрки пiд гiпнозом.
15:45 М/ф «Рапунцель:
Заплутана iсторiя».
17:40 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: На краю свiту»
21:00 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: На дивних берегах»
23:45 Х/ф «Вуличний боєць»
1:40 Х/ф «27 весiль».

СТБ

5:50 «ВусоЛапоХвiст».
8:00 «Караоке на Майданi».
9:00 «Все буде смачно!»
9:55 Т/с «Коли ми вдома».
14:30 «Зваженi та щасливi 6».
16:55 «Хата на тата».
19:00 «Х-Фактор 7».
22:25 «Танцюють всi! 9».
2:25 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

Тонiс

6:25 Х/ф «Гроза».
8:00,10:25,12:15,16:15 «Погода».
9:50 «Шеф-кухар країни» з М.
Поплавським.
11:00,18:45 Д/ф «Щоденники
другої свiтової вiйни: день за
днем».
13:30 «Цивiлiзацiя Incognita».
14:00,16:20 Чарiвнi свiти.
15:10 Путiвник прочанина.
Свято-Троїцький Густинський
монастирч.1
15:20 Пригоди Остiна Стiвенса.
17:00 Вiкно в Європу Михайла
Поплавського.
17:30 «Euro show» Михайла
Поплавського.
20:00 Повiтрянi воїни.
21:00 Ювiлейний концерт Андрiя
Демиденка «На вiдстанi душi»ч.1
22:50 Х/ф «Краса по-англiйськи»
0:50 «Вихiдний, пiсля опiвночi».
2:00 Т/с «Нiч чорних краваток»
3:00 Т/с «Життя на вершинi»
4:30 Х/ф «Остання любов мiстера
Моргана»
6:20 Rock Time з Петром Полтарєвим

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Подiї.
7:10,5:45 Зоряний шлях.
10:00 Кулiнарна Академiя
Олексiя Суханова.
11:00 Х/ф «Справи сiмейнi».
13:00 Т/с «Життя розсудить», 1
i 2 с.
15:20 Т/с «Життя розсудить».
17:10 Т/с «Ласкаво просимо на
Канари», 1 i 2 с
19:40 Т/с «Ласкаво просимо на
Канари»
21:50 Х/ф «Вiчна казка».
23:45 Т/с «Вiкторiя»

ТК «Київ»

8:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00 «Концерт М. Поплавського
у Варшавi».
14:10,5:00 «Мультляндiя».
14:50 «Паспортний стiл».
15:00,17:00,19:00,21:00,
23:00,1:25,3:10 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
15:10,17:10,0:35 «У центрi уваги»
19:20,21:25,1:45,3:30 «Столиця».
22:30,4:30 «Життєвi iсторiї».
22:55 «Нацiональна Лотерея».

Недiля • 30 жовтня

П`ятниця • 28 жовтня
УТ-1

УТ-1

6:00 Пiдсумки.
6:15 У просторi буття.
6:45,7:15,8:10,23:15,0:15 Погода.
7:05 АгроЕра. Пiдсумки.
7:20 Шеф-кухар країни.
7:50,23:40 Золотий гусак.
8:15 Смакота.
8:40 Свiт on-line.
9:00 М/с «Мандрiвники в часi».
10:05 Як це?
10:35 Хто в домi хазяїн?
10:55 Хочу бути.
11:20 Школа Мерi Поппiнс.
11:35 Казки Лiрника Сашка.
11:50 Суспiльний унiверситет.
12:35 Перлини французького
класицизму.
13:45 Д/ф «Справа братiв Райт».
14:50 Д/с «Смачнi подорожi».
15:30 Український корт.
16:00 Чоловiчий клуб. Спорт.
Карате.
17:15 Чоловiчий клуб.
17:50 Вiзитiвки Полтавщини.
19:00 Х/ф «Одержимiсть».
21:00,5:35 Новини.
21:30 Спорт. Тиждень.
21:55 Розсекречена iсторiя.
22:45 Мегалот.
23:00 Територiя закону.
23:20 Вперед на Олiмп.
1:20 Музичне турне.
2:20 Т/с «Злочин iз багатьма
невiдомими».
3:35 Вiра. Надiя. Любов.
4:35 Д/ф «Герої України Крути.
Перша Незалежнiсть».

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Четвер • 27 жовтня
УТ-1

99
БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

21 жовтня 2016 року

9:50,16:50 «Алло, лiкарю!»
11:15 Подорож у царство тварин
13:45,17:45 Чарiвнi свiти.
14:40,23:10 Повiтрянi воїни.
16:15,21:00 Зоопарки свiту.
18:15 Путiвник прочанина.
Чернiгiв,ч2
18:35,5:00 Цивiлiзацiя Incognita
18:55 В гостях у Д. Гордона. Юрiй
Антонов, ч. 4.
19:50 Д/ф «Щоденники другої
свiтової вiйни: день за днем».
0:10 Т/с «Нiч чорних краваток»
1:20 Т/с «Життя на вершинi»
3:00 «Вихiдний, пiсля опiвночi».
4:00 «Свiтськi хронiки».
4:30 «Кумири».
4:40 «Моднi iсторiї с Оксаною
Новицькою».
5:15 «Джаз-коло».

Канал «Україна»

6:00,13:15,15:30 Агенти
справедливостi.
7:00,8:00,9:00,15:00,
19:00,2:50 Подiї.
7:15,8:15 Ранок з Україною.
9:15,4:30 Зоряний шлях.
11:15,3:40 Реальна мiстика.
15:50 Т/с «На лiнiї життя»
18:00 Т/с «Спiвачка i Султан»,48с
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Х/ф Я подарую тобi любов
23:00 Подiї дня.
23:30 Т/с «C.S.I.: Нью-Йорк»

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,19:00,2:10,
4:00 «Столичнi новини».
13:10,15:10,0:35 «Громадська
приймальня».
16:00,5:20 «Мультляндiя».
16:20,17:10 «У центрi уваги».
19:20,2:30,4:20 «Столиця».
20:30 «Шустер. Live».
0:30 «Нацiональна Лотерея».

УТ-1

6:00 Свiт православ`я.
6:30,7:10,8:10,13:20,16:20,
22:50,23:15 Погода.
6:35 На слуху.
6:55,0:20 Телемагазин.
7:15,7:50 Золотий гусак.
8:15 Смакота.
8:40 Свiт on-line.
9:00 Х/ф «Одержимiсть».
11:15 М/с «Мандрiвники в часi».
12:00 Театральнi сезони.
12:35 Мистецькi iсторiї.
12:50 Спогади.
13:30 Гра долi.
14:20 Фольк-music.
15:30 Твiй дiм 2.
15:45 Борхес. Україна на картах:
географiя з iсторiєю.
16:30 Т/с «Епоха честi».
20:10 Подорожнi.
21:00,5:35 Новини.
21:30 Перша шпальта.
22:00 Книга.ua.
22:30 Класики свiтової
лiтератури.
23:00 Паспортний сервiс.
23:20 Добрi справи.
1:20 Музичне турне.
2:20 Д/с «Бог в Америцi».
5:10 Д/с «Шiсть ярдiв грацiї».

Канал «1+1»

6:00 «Недiля з Кварталом».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:40 М/ф «Маша i ведмiдь».
10:05 «ТСН».
11:00 «Свiт навиворiт 8».
12:00 «Грошi».
13:25 «Українськi сенсацiї».
14:30 «Життя без обману».
15:45 Т/с «Кандидат»
19:30,5:15 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Голос. Дiти 3».
23:15 Трилер «Час»
1:20 «Аргумент Кiно».
2:00 «Свiтське життя».

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

Безкоштовно! Безстроково! Анонімно!

Телефон довіри інформаційно-довідкової служби:

(067) 231-99-22, (050) 412-66-22

Вантажоперевезення • Вантажники • Різноробочі
Прибирання територій, вивіз сміття, земляні роботи,
будь-яка важка праця
ЦІЛОДОБОВО, БЕЗ ВИХІДНИХ

www.gruzproffi.com

(067) 461-73-22; (050) 449-56-56

2:50 Мелодрама «Одного разу
на Новий рiк»
4:10 М/ф «Ескiмоска 2: Пригоди
в Арктицi».

Iнтер

5:40 Х/ф «У бiй iдуть лише «старi
7:40 «Подробицi» - «Час».
8:10 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож».
11:00 «Орел i решка. Шопiнг».
12:00 «Навколо М».
13:00 «Добривечiр на Iнтерi».
14:00 Т/с «А зорi тут тихi...», 1-4 с
17:45 Т/с «Крапля свiтла», 1 i 2 с
20:00 «Подробицi тижня».
21:30 Т/с «Крапля свiтла», 3 i 4 с
23:00 Т/с «Коли на пiвдень
вiдлетять журавлi», 1-4 с.

ICTV

4:40 М/с «Пригоди мультинят».
4:45 Провокатор.
5:20 Факти.
5:45 Х/ф «Категорiя 7. Кiнець
свiту», 1 i 2 с.
9:05 Дивитись усiм!
11:00 Без гальм.
11:20,13:00 Х/ф «Iгри патрiотiв»
12:45 Факти. День.
14:05 Х/ф Джек Раян. Теорiя хаосу
16:05 Х/ф «Джек Рiчер»
18:45 Факти тижня.
20:25 Х/ф «Солт»
22:20 Х/ф «Ханна. Досконала
зброя»
0:25 Х/ф «Релiкт»
2:20 Х/ф «Глибинна зiрка шiсть»
4:00 Стоп-10.

Новий канал

2:50,1:15 Зона ночi.
4:20 Дорослi як дiти.
5:15 Абзац.
6:05,7:25 Kids` Time.
6:10 М/с «Пiнгвiни Мадагаскару»
7:30 Т/с «Пригоди Мерлiна».
11:10 Х/ф «Ейс Вентура детектив з розшуку домашнiх
тварин»
13:00 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: На краю свiту»
16:10 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: На дивних берегах»
19:00 Х/ф «Ужастики»
21:00 Х/ф «Персi Джексон i
викрадач блискавок»
23:20 Х/ф «Заплати привиду»

СТБ

5:45 «ВусоЛапоХвiст».
9:00 «Все буде смачно!»
9:55 «Караоке на Майданi».
10:50 Т/с «Коли ми вдома».
12:55 «МастерШеф 6».
19:00 «Битва екстрасенсiв 16».
21:15 «Один за всiх».
22:30 «Х-Фактор 7».

2:10 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

Тонiс

6:20 Х/ф «Одна».
7:50 «Натхнення».
8:00,18:45,20:55 «Погода».
9:50 Мова тварин.
11:00,18:50 Д/ф «Щоденники
другої свiтової вiйни: день за
днем».
13:30,20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita».
14:00 «Шеф-кухар країни» з М.
Поплавським.
15:10 Путiвник прочанина.
Свято-Троїцький Густинський
монастир,ч2
15:20 Церемонiя нагородження
лауреата Мiжнародної премiї
iменi Iвана Франка.
16:20 Концерт Valevskaya Live «10
рокiв разом».
20:15 «Кумири».
20:35 «Свiтськi хронiки».
21:00 Ювiлейний концерт Андрiя
Демиденка «На вiдстанi душi»,ч2
23:00 Х/ф «Остання любов
мiстера Моргана»
1:00 «Вихiдний, пiсля опiвночi».
2:10 Т/с «Нiч чорних краваток»
2:50 Т/с «Життя на вершинi»
3:55 «Моднi iсторiї с Оксаною
Новицькою».
4:15 Х/ф «Краса по-англiйськи»

Канал «Україна»

6:50 Подiї.
7:30 Зоряний шлях.
9:00 Х/ф «Я подарую тобi любов»
11:00 Т/с «Ласкаво просимо на
Канари»
14:50 Х/ф «Вiчна казка».
16:45 Т/с «Щастя є», 1 i 2 с.
19:00,5:50 Подiї тижня з Олегом
Панютою.
20:00 Т/с «Щастя є».
21:20 Т/с «Життя розсудить».
1:10 Т/с «Спiвачка i Султан»,
44-48 с

ТК «Київ»

8:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Шеф-кухар країни».
10:00,23:30 «Телемаркет».
13:00 «Рецепт успiху М.
Поплавського».
13:30 «Київ музика».
14:00 «Олiмпiйськi iсторiї».
14:30 «Служба порятунку».
15:00,0:35 «У центрi уваги».
18:50 «Прогулянки мiстом».
19:20,21:30,2:15 «Столиця».
21:00,23:00,1:45,
3:45 «СТН-тижневик».
22:35,1:25 «СТН-спорттижневик».
22:55 «Нацiональна Лотерея».
4:15 «Мультляндiя»
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ЧАС РЕЛАКСУ
НАШЕ ЗДОРОВ`Я

З’їжте 5 волоських горіхів і
за 4 години ви відчуєте…

Сезон збору волоських горіхів
закінчився. І саме час поговорити
про цей диво-продукт, який і нагодує, і полікує.
Споживання 5 волоських горіхів на
день - це лікар у восьми іпостасях, за допомогою якого можна:
- зменшити талію більш, ніж на половину дюйма
- знизити рівень холестерину
- підтримати здоров’я мозку
- знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань
- знизити ризик розвитку діабету
- збільшити кількість сперматозоїдів
у чоловіків
- укріпити волосся, шкіру і нігті
- запобігти раку.

Що відбувається з вашим тілом
через 4 години після того, як ви
з’їсте всього 5 горіхів?

Більшість людей уже через чотири
години після вживання відчувають
прилив сил і піднесення настрою за рахунок наповнення організму великою
кількістю поживних речовин і вітамінів, які мають вирішальне значення
для підтримки тіла енергією до наступного прийому їжі.

І це не дивно з огляду на багатий хімічний склад. Волоські горіхи містять антиоксиданти, які зміцнюють ваше серце
і здатні побороти вільні радикали.
Іншим корисним інгредієнтом є Омега-3 жирних кислот, які знижують почуття депресії і прояви її симптомів.
Людське тіло почне функціонувати
більш ефективно, адже волоські горіхи
запобігають засміченню артерій. І це
лише невеличкий перелік добрих справ
скромного горішка, який, мов чарівник, творить дива з нашим організмом.
Не треба боятися волоських горіхів і
тим, хто намагається схуднути. Якщо
їх споживати в помірних кількостях, то
вони не тільки не викликають збільшення ваги, а навпаки регулювати розмір талії в бік зменшення.

ДОПОМОЖИ СОБІ САМ
Що буде, якщо подмухати на великий палець. Про таку реакцію
організму я не знала!
Людський організм - дуже загадкова,
часом навіть дивна система. Проблема
може як виникнути на рівному місці,
так і на рівному місці зникнути. А деякі секрети управління організмом просто вражають. Ось деякі з них:
1. Якщо дере горло
Гарячий чай, звісно, також допомагає, так само, як і полоскання сольовим або содовим розчином. Але є ще
один маловідомий спосіб позбутися від неприємного відчуття в горлі –
потрібно всього-на-всього почесати
вухо. Отоларингологи стверджують,
що це стимулює нервові закінчення
вушної раковини, створюючи в горлі
спазм м’язів.
2. Заспокоїти нерви
Якщо ви відчуваєте, що ваші нерви
на межі і потрібно терміново заспокоїтися, просто вмивайтеся холодною водою. Вона змусить вас ненадовго затримати дихання і остудить
нервові рецептори. Тіло починає споживати більше кисню, і ваша нервова система заспокоюється. Приблизно такою ж дією володіє склянка холодної води.
3. Страх перед уколом
Деяким людям дуже складно набратися мужності перед уколом. Наступного разу перед тим, як медсестра
введе вам голку, трошки прокашляйтесь - це допоможе вам відволікти

мозок від болючої процедури. Тільки
попередьте про свої маніпуляції людині, яка буде робити вам укол!
4. Закладений ніс
Упріться у верхню частину ротової
порожнини язиком, а пальцями натисніть на ділянку над бровами. Через 20 секунд вам стане легше!
5. Уникнути шрамів від опіків
Якщо ви обпеклися, не поспішайте
бігти за пакетом з льодом - просто легенько натисніть подушечками пальців на уражене місце. Так температура цієї ділянки повернеться до нормальної температури тіла повільніше, а значить, природніше.
6. Зубна біль
Цей трюк особливо стане в нагоді
вам, якщо у вас чутливі зуби. Якщо
ви відчули наростаючу зубну біль,
покладіть пакет з льодом на тильну
сторону долоні, а потім перемістіть
на впадинку між вказівним і великим пальцями. Саме там проходять
як ручні, так і лицьові нервові закінчення. Вони передадуть в мозок відповідний сигнал, і біль вщухне.
7.Нервозність
Чи знайома вам така ситуація: ви
збираєтеся на важливу зустріч, одягаєтеся, готуєтеся, але все, про що
виходить думати - це про метеликів
в животі. Прозвучить дивно, але щоб
заспокоїтися і прийти в нормальний
стан, спробуйте подути на свій великий палець. Саме він відповідає
за так званий блукаючий нерв, який
регулює частоту серцебиття. Готово!
Метелики полетіли!

З ПИТАНЬ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ:
(044) 383 50 73; (093) 418 61 69

ГАЗЕТА ВИХІДНОГО ДНЯ

ЗРОБИ САМ

Як зробити небесний ліхтарик
Небесні ліхтарики прийшли до нас зі
Сходу. Це романтичне видовище, коли по
небу пливе вогняний посланець, заворожує. Багато хто вважає, що запускаючи у
небо такий ліхтарик, потрібно задумувати
бажання, і воно обов’язково здійсниться.
Саме тому небесний ліхтарик став бажаним подарунком на свята, на дні народження, весілля тощо. А якщо він зроблений власними руками і з добрими побажаннями, сила його збільшується в сотні
разів. Спробуйте і переконаєтеся самі.

Переходимо до виготовлення
1 спосіб
1. Склейте краї кальки. Повинен вийти
циліндр. Якщо форма буде занадто довга,
підріжте довжину ножицями.
2. Виріжте з картону два кола. Один по
діаметру циліндра, інший удвічі менше.
Коло великого діаметру приклейте до
верхнього кінця циліндра (це буде верх
ліхтарика). Той, що менший, пришийте
нитками до другого кінця (це дно).
3. Розфарбуйте ліхтарик, обклейте чим завгодно, але легкими деталями, наприклад мішурою. На дно встановіть та закріпіть свічку.
Вам знадобиться: Калька; Картон; Нитки; Клей; Свічки в алюмінієвих основах
(«таблетки»); Фарби;
2 спосіб
1. Ви також можете зробити небесний
ліхтарик зі звичайного сміттєвого пакету,
краще прозорого. Для цього із харчової
фольги зробіть дві трубочки, намотавши
її на спицю. Складіть трубочки хрестом.

СИНОПТИК

Чого чекати від
зими?

Як би нам не хотілося, щоб затрималося літо, очікувати на дива не
доводиться. А зима вже на порозі
і передбачається холодною.
Зараз часто звертаються до народних синоптиків. Леонід Горбань повідомляє, що
для погоди існують певні цикли повторюваності. Він каже, що його прогнози не є
особистою видумкою, а лише інтерпритацією знань, які він отримав від свого діда
та вилучив з секретів «Брюсового календаря». Розрахунки довгострокового прогнозу в цьому календарі будуються на основі числових рядів планет та народних
прикмет. Саме тому прогноз погоди на
зиму 2017 року є чітко залежним від деяких закономірностей, які ви можете спостерігати і самі, знаючи про їх існування.
Похолодання до -3 градусів очікується від
15 листопада. А з перших чисел грудня
по 27 березня – суцільні морози, аж до 30
градусів нижче нуля в нічний час. А снігу
за зимові місяці випаде аж до 1 м.
Отже, зима 2016-2017 в Україні якщо
і буде бити температурні рекорди,
то виключно зі знаком мінус. В 2017
році очікується куди більший рівень
морозів, ніж у минулих роках.

ВІДПОВІДІ НА ТЕСТ
Всі ваші відповіді - не що інше, як
ілюстрація ваших цінностей та ідеалів.
Ось як їх аналізувати:
1. Людина, поруч з якою ви йдете, - це
найважливіша людина у вашому житті.
2. Розмір уявної тварини - це насправді розмір ваших проблем всередині вашої підсвідомості. Чим більше тварина, тим важче вам жити.
3. Те, як ви реагуєте на несподівану
зустріч у лісі, - найхарактерніший для
вас спосіб вирішення проблем (агресивний, пасивний або тікає).
4. Розмір будинку, який ви побачили,
- це розмір ваших амбіцій. Якщо він
занадто великий, можливо, у вас завищені очікування від життя.
5. Якщо паркану немає, ви відкрита і
внутрішньо вільна людина. Якщо він
є, значить, ви цінуєте особистий простір і того ж чекаєте від інших. Тобто

ніколи не ввійдете в особистий простір
інших без дозволу.
6. Якщо в цій кімнаті ви не побачили їжі, квітів або людей, значить, ви,
швидше за все, нещасна людина.
7. Міцність і довговічність матеріалу, з якого зроблена чашка, - це те, наскільки міцні ваші відносини в родині.
Одноразовий пластиковий або паперовий стакан? Скло? Швидше за все,
вам тривожно за майбутнє своєї сім’ї.
Якщо чашка була у вашій свідомості
металева або порцелянова, значить,
вам немає за що турбуватися.
8. Ваш вчинок характеризує ставлення до людини з питання номер 1.
9. Розмір водойми - це розмір вашого
сексуального апетиту.
10. Чим більше «мокрий» спосіб пересування ви виберете, тим більшого
значення у вашому житті має секс.

2. На середину перехрестя трубочок покладіть ватку змочену в спирті, обмотайте
та закріпіть все це дротом, який має форму кола діаметром отвору пакета.
3. Обріжте кінці перехрестя, якщо вони
виходять за межі діаметру. Одягніть пакет
і склейте ці два елементи скотчем.
Вам знадобиться:
Сміттєві пакети великого об’єму по 60
літрів (прозорі); Харчова фольга; Товста
спиця; Вата; Тонкий мідний дріт; Ножиці;
Спирт; Скотч.
Корисні поради
Якщо у вас поки що немає досвіду поводження з небесними ліхтариками, то для
своєї безпеки та оточення запускайте їх на
відкритому просторі, при відсутності сильного вітру, у віддаленні від будівель. Також
не слід цим займатися в суху спекотну погоду на торфовищах. Будьте уважні при
поводженні зі спиртом і іншим пальним.
Ліхтарик може спалахнути у польоті, а іноді не встигне злетіти. Особливо візуально
ефектні польоти небесних ліхтариків в вечірній час доби.

Офіційна наука не бере до уваги розрахунки народних синоптиків. За теорією
заввідділом кліматологічних досліджень і
довгострокового прогнозу погоди гідрометеорологічного НІІ НАНУ, на погоду мають вплив фактори зовсім іншого роду, якто циклічний, з періодом в сто років, зсув
помірно холодніших арктичних мас з заходу на схід та в зворотному напрямку. Зараз
почався рух цих мас на захід, а це означає,
що в Україні варто очікувати плавного і повільного повернення до холодних зим 19501960-х років. Таким прогнозам про суворість зими 2017 року суперечить багаторічна статистика Центральної геофізичної обсерваторії ГСЧС України. За її відомостями,
десятиріччя за десятиріччям загальна температура підвищується на декілька граду-

сів. Так, якщо в середині двадцятого сторіччя середньорічна температура в Києві складала +7,5 градусів, то вже в 2004-2014 роках
вона становила вже +9,2 градуси.

Місяць на місяць не схожий

2017 рік буде роком під знаком Місяця, що
накладає певні особливості на формування погодних умов. Підготовка до зими почнеться вже з середини листопада, в цьому
місяці очікуються легкі приморозки та сніг.
Перший місяць зими, грудень, буде помірковано морозним, середня температура повітря обіцяє не падати нижче -13/15 градусів за Цельсієхм. Основні морози в грудні припадуть на середину місяця,
в першій половині не очікується великих
опадів. Ближче до нового року, як завжди,
станеться невеличке потепління, а відтак
падатиме мокрий сніг. Штормових вітрів
також не очікується.
У січні 2017 року погода буде найхолоднішою за всі місяці наступаючої зими,
хоча перші дні місяця будуть терпимими.
В першій половині прогнозуються сильні опади, а стовбчик термометру в денний
час опуститься до -15/-19 градусів. Друга половина місяця принесе з собою серйозні морози, осадків буде мало, нічна
температура різно знизиться. Наприкінці січня варто очікувати невеликого потепління, яке принесе з собою мокрий сніг.
Крім того, в цьому місяці варто очікувати також природних катаклізмів у вигляді сильного вітру. Пориви вітру можуть
досягати 10/15 кілометрів на годину, а це
означає майже штормове попередження.
Проте є шанс, що цей фронт омине країну
стороною і просуватиметься далі на схід,
обходячи з півночі.
Лютий 2017 року буде холоднішим. На
початку місяця температура буде доволі
помірною як для зими, снігопади, що почнуться в кінці січня, продовжаться і в першій половині лютого, а з ними прийде деяке потепління. В другій половині місяця
слід очікувати серйозного похолодання і
спуску стовбчику термометру на 4-5 градусів порівняно з середніми січневими температурами. Отже, у грудні все, чого вам
варто боятись — зимової нудьги, оскільки цей місяць не обіцяє нам несподіванок,
а ось в лютому треба бути до них готовим,
оскільки примхи природи можуть бути непідвласними навіть найдосвідченішим синоптикам із сучасним обладнанням.
Попри загрозливі попередження метеорологи схиляються до того, що аграріям не загрожує вимороження посівних
культур за умови затягнення холодних
місяців або їх передчасного настання.
За матеріалами інтернет-сайтів

Молодіжні ініціативи
Як сприяти розвитку правової культури дітей, вихованню до права, здобуттю
практичного досвіду у вирішенні правових питань, профілактиці негативних
проявів у дитячому середовищі – ось те
коло питань, якому був присвячений
брейн-ринг «Підліток і право».
7 жовтня 2016 року у приміщенні Бучанської загальноосвітньої школи № 4
проведено І (міський етап) обласної інтелектуальної гри брейн-ринг «Підліток і право». Організаторами гри були
відділ освіти Бучанської міської ради,
служба у справах дітей та сімї виконавчого комітету Бучанської міської ради
та Бучанська Асоціація Лідерів.
У грі взяли участь 5 команд, до складу яких входили юні правознавці, майбутні фахівці у галузях права та просто
законослухняні громадяни. Це майбутні юристи, судді, прокурори, адвокати:
• команда «PERITUM» – ЗОШ І – ІІІ
ст. № 1, капітан – Володимир Холодний;
• команда «Феміда»– ЗОШ І – ІІІ ст. №
2, капітан - Богдан Петров;
• команда «Агенти Феміди» – ЗОШ І
– ІІІ ст. № 4, капітан – Богдан Бондаренко;
• команда «Дистрикт № 5» СЗОШ І –
ІІІ ст. № 5, капітан – Ельза Легран;
• команда «Альдебаран» – гімназія
капітан – Марина Скуратовська.
Учасники змагалися у три тури. Всі
було поставлено 15 однакових запитань. На обдумування одного питання
надавалась одна хвилина, протягом якої
команда надавала письмову відповідь.

У його книжках немає передмов...

ла і Мефодія. Одне зрозуміло: тут щось не так.
Але то вже тема для іншої розмови.
- А ще б скільки міг він
написати,- Галина Миколаївна переконувала
мене зі сльозами на очах.
- Його бідолашного сердегу вбили заздрісники і
правоохоронці.
Я встиг прочитати
лише дві збірки поета:
«Вінчання в храмі болю»
та «Суд над Мазепою».
Скажу відверто, це поет
з Великої літери зі своїм виокремленим поетичним
сприйняттям,
котрий власною уявою
На фото: Галина Шевченко біля ятки з книгами
створив особливий ВсесЮрія Кириченка
віт. Його поезія зрозуміної Вітчизни,
входив до багатьох президій та прав- ла і загадкова, радісна і печальна. А
лінь відомих громадських організацій. яке багатство кириченськівської ліриЙого творчий доробок відзначали ди- ки. Вона одночасно якась ніби-то непломами і грамотами. Сам він нагоро- осяжна і разом з тим наче не вичерпна.
У когось з великих вичитав, що про
джений орденами Святого Рівноапостольного князя Володимира Велико- поезію завжди хочеться говорити дуже
го третього ступеня та Святих Кири- багато, але не кожному дано сказа-

ти про неї все, що потрібно. Тож краще на цьому поставлю крапку і лише
пропоную землякам читати гарну поезію Юрія Кириченка в оригіналі, переконаний - не пожалкуєте. А ще додам,
що в поезіях і рубаях цього поета кожне покоління українців буде розуміти
Кириченка по-своєму. Ось для прикладу кілька його, на мій погляд, загадкових поезій.
* * *
Я зірку проти ліжка погасив:
Так погляд твій, кохана, попросив.
І ми упали в срібні сіножаті,
І кожного солодкий змій вкусив…
* * *
Обступили мене в полі
Вовки-сіроманці:
«Випий з нами келих волі,
Заграй на шарманці…»
* * *
Ця квітка в лісі – не типова квітка,
Говорять з-за Дніпра вона, совітка…
Як стала волинянкою, коли,
Кого спитать, мо’, вітра-олжесвідка?
Іван ЖУК,
фото автора

Бучанський брейн-ринг «Підліток і право»

Кожна правильна відповідь – 1 бал.
Роботу команд оцінювало журі, до
складу якого увійшли:
- Світлана Павлівна Архипенко, начальник служби у справах дітей та сім’ї
виконавчого комітету Бучанської міської ради.
- Ганна Сергіївна Гулай, головний спеціаліст служби у справах дітей та сім’ї
виконавчого комітету Бучанської міської ради
- Роман Вікторович Кашперський,
юрист Бучанської міської ради.

В школі № 5 вирував ярмарок
Святковий ярмарок-продаж
присвячено до дня
народження школи
і проводиться традиційно кожного
року. Днина видалася
погожою і сонячною.
Тому класи виставили на подвір’ї свої
столи, а учні жваво
рекламували свою
солодку продукцію,
не забуваючи також
куштувати самі. Першачки вперше беруть
участь у заході, і їм
допомагають мами,
які пекли вироби. А
діти підтримували
мам і спостерігали,
беручи приклад. Батькам подобається така
весела шкільна акція,
до того ж участь у ній
змалку привчає дітей
до ділової соціалізації.
Зібрані кошти поповнюють батьківські
фонди відповідних
класів. Захід відвідав відомий дитячий поет, член НСПУ Василь
Шаройко, який активно популяризує українське слово серед малечі, маючи хорошу підтримку від керівників бучанських шкіл.
Микола МИХАЙЛІВ, фото автора

- Катерина Олександрівна Цип’ящук,
депутат, голова регламентної комісії
Бучанської міської ради.
- Сергій Васильович Клименко, заступник директора Бучанського центру позашкільної роботи.
Частиною гри була і презентація команд. В ній найкращою виявилися
«Агенти Феміди» – ЗОШ № 4, за були
відзначені дипломом.
За підсумками переможцями стали:
І місце – команда «Дистрикт № 5» – Бучанська спеціалізована ЗОШ № 5 з по-

глибленим вивченням іноземних мов;
ІІ місце – команда «Агенти Феміди» –
Бучанська ЗОШ № 4;
ІІІ місце - команда «PERITUM» – Бучанська ЗОШ № 1.
Учасникам та переможцям гри були
врученні грамоти, дипломи та цінні подарунки від Бучанської міської ради.
Валентина НАУМЕНКО,
методист з охорони дитинства
ММК відділу освіти
Бучанської міської ради

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ

Поетична зустріч в редакції
Нещодавно в редакції «Бучанських новин» висадився
«десант» поетів. У звичному
для творчих людей форматі відбувся так званий «квартирник»
або радше «газетник», враховуючи місце збору. Насправді, у
дуже теплій обстановці просто
була проведена довільна зустріч
друзів-поетів з редакцією. Уже
давніх друзів, бо всіх подружив
фестиваль «Книжкова Буча».
З огляду на холод, зустріч логічно відбувалася не під Поетичним Дубом у парку, а там,
де ставлять чайник і ладнають
канапки. Привід грандіозний
– 30-ті народини Михайла,
співця молодої Бучі. Київські,
ірпінські, донецькі, бучанські
поети наповнили творчий вечір
усмішками, глибиною і гостротою сприйняття, захопленням,
ентузіазмом,
філософським
проникненням у суть всього,
відвертим освідченням у дружбі, новими знайомствами. Ані
вік, ані соціальний статус і положення учасників не стали на
заваді невимушеному обміну.
Кажуть, що листопад – хоро-

ший місяць для наступного «газетника». І не лише поетичного.
Зважаючи на загальну зацікавленість у діловому та тематичному спілкуванні, відкривається нова можливість проведення
робочих зустрічей, обговорень
та «воркшопів» на різноманітну
тематику. Тож попереду ділові осінньо-зимові місяці, коли

можна спільно обмінюватися
ідеями і генерувати нові.
А тим часом наш іменинник,
прихопивши модну шапку, подаровану шанованим гостем,
вже наступного дня сів у вечірній потяг до Кривого Рогу, на

зустрічі з вояками і студентами.
Разом з усіма друзями щиро
вітаємо Михайла Невідомського з 30-літтям і бажаємо йому
щастя і успіхів.
Колектив редакції
«Бучанських новин»

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Я зустрівся з цією милою жінкою на
фестивалі «Книжкова Буча» біля гарно оформленої ятки, яку найбільше
прикрашав великий портрет молодого високочолого вусаня. Як виявилось,
це був портрет уже знаного на Вкраїні поета Юрія Кириченка, а жінка, яка
продавала його поетичні збірки,- дружина цього митця. Також з’ясувалося,
що Галина Шевченко є не лише продавцем книжок свого чоловіка, а й біографом та редактором-упорядником його
поетичних доробок. До кожного відвідувача вона звертається з посмішкою
і, наче пташка, щебече їм про поезію.
Та за її щирою посмішкою мені чомусь
побачився смуток і печаль.
Розговорилися. Її розповідь про Юрія
Івановича була цікава і змістовна. Він
написав понад 50 поетичних книжок.
А ще писав сатиричні, критичні, публіцистичні твори, займався перекладами. У 1984 році став членом спілки
письменників Радянського Союзу. Того
ж року прийняли і в спілку письменників України і раптом у 1999 його виключають з неї. Не витримало серце бідолахи ... Якась заплутана історія і недоговорена.
Бо, скажімо, як розуміти, що Юрій
Кириченко був делегатом дев’ятого і
десятого з’їздів письменників України та першого і другого – уже незалеж-
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Кабмін введе розстрочку на оплату житлово-комунальних послуг
Кабінет Міністрів України приймає рішення, яке дозволить
ввести розстрочку на оплату житлово-комунальних послуг, про це
заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
У даному випадку уряд має намір дати
людям розстрочку – не кредит, не гроші
під відсотки, а безвідсоткову розстрочку. «Тобто якщо людині важливо оплачувати щомісяця повний платіж, то у
неї є право без відсотків, без штрафів і

пені заплатити це в розстрочку, тобто
рівними частинами протягом 12 місяців», - так пояснив Гройсман.
Депутати коаліції парламенту підтримують таке рішення, яке повинно позитивно сприйняти і українські сім’ї.
Адже матимуть можливість сплачувати
за комунальні послуги поступово і без
зайвих платежів.
Нагадаємо, що раніше віце-прем’єр-міністр Павло Розенко заявив, що різкого підвищення тарифів на газ в Україні в 2017 році не планується. Як відомо, тарифи на газ в Україні піднялися

з травня – тоді влада відмінила пільги
для громадян і встановила єдину ціну
на блакитне паливо.

Що з цього приводу
думають люди?

Оксана:
- У багатьох країнах у житловому приміщенні набагато нижча температура. А ми
ж звикли розкидатися енергоресурсами…
Євгеній Гордейчик:
- Потрібно переходити на регулювання температури у кожній кімнаті окремо. Для цього є спеціальні програмато-

ри. Там, де проводиться більша частину
часу – 18-20 градусів, на ніч – 14-15 та
вкритися ковдрою, в приміщеннях, які
нечасто використовуються – взагалі і
10 вистачить. В Норвегії, яка вважається досить заможною країною, люди економлять тепло, тому повсюди користуються УФО обігрівачами.
Юлія:
- Ціни на комунальні послуги завищені і
не відповідають доходам людей. Доводиться економити і мерзнути у житлі, тому що
тарифи, м’яко кажучи, кусаються.

НОВИНИ ЕКОНОМІКИ

У КОГО ЗАБИРАТИМУТЬ
ЖИТЛО ЗА БОРГИ
У Міністерстві юстиції заявили, що
конфіскація житла за комунальні
борги застосовується тільки в крайньому випадку

Чим ближче опалювальний сезон,
тим більше розмов про субсидії і про
те, чи будуть застосовувати радикальні
заходи до тих, хто вчасно не встиг оплатити рахунки. Люди бояться, що отримавши відмову в субсидії, вони не
зможуть заплатити, потім на них подадуть в суд і вони залишаться один
на один з судовими виконавцями. Тим
більше, що історії про те, як людей виселяють за борги, а їхнє житло продають, показали по всім теленовинам.
І ось прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вирішив виступити в
якості захисника всіх знедолених. «Я
хочу підкреслити, що сьогодні в Україні ніхто, ні у кого через несплату комунальних послуг не забирає квартири. А
якщо хтось дозволить собі протягнути
свої брудні руки до українських громадян, що живуть в своїх будинках, використовуючи борги за житлово-комунальні послуги, ми по цим брудним рукам, як уряд України, дамо, і захистимо
кожну українську родину», - заявив він
під час засідання Кабміну.
За словами прем’єра, заяви про можливе виселення з житла через несплату
житлово-комунальних послуг «не мають під собою ніяких підстав». Однак в
Міністерстві юстиції кажуть, що за законом конфіскація можлива, але тільки
в крайньому випадку.
- Зокрема, закон «Про виконавче провадження» забороняє забирати єдине
житло боржника та земельну ділянку,
на якій воно розташоване, - йдеться в
роз’ясненні Мін’юсту. - Також з метою
захисту прав дітей, чинним законодавством заборонено відчуження нерухомого майна, в якому зареєстровані неповнолітні.
У міністерстві пояснюють, що в таких
випадках необхідний попередній дозвіл органів опіки та піклування.
«Разом з тим встановлений законом
порядок стягнення майна боржника передбачає, що в першу чергу борг повинен бути погашений за рахунок коштів
боржника, а в разі відсутності грошових коштів або іншого майна, то лише
в крайньому випадку застосовується
стягнення житла», - заявили в Мін’юсті.
Тим часом експерти кажуть, що якщо у
людей не буде побоювання, що їх житло
заберуть за борги, то у них не буде стимулу платити по тарифами що зросли.
- Який сенс людині платити за комуналку, якщо він знає, що за несплату йому нічого не буде? - каже співзасновник фонду енергетичних досліджень Дмитро Марунич. - Пам’ятайте,
навесні була історія про те, як в Луцьку бабусю з онуком позбавили квартири за борги? Житло продали, оплатили борги і залишок суми їм віддали.
Вони ще скаржилися, що не можуть купити аналогічну квартиру в тому ж місті. Думаю, що якщо буде велика хвиля неплатежів, то подібні історії знову
будуть з’являтися в пресі. Інакше з неплатниками боротися не вийде.

ЩО ЧЕКАЄ НА КУРС
ДОЛАРА В УКРАЇНІ:
ПРОГНОЗ НА ЖОВТЕНЬ
Девальваційний тиск на гривню
зменшився, але зовнішні ризики
залишаються в силі.
Гривня першу половину вересня провела на підвищених рівнях, намагаючись подолати позначку в 27 грн за долар. Курс продажу безготівкового долара США в Україні за підсумками вересня знизився на 1,6% - до 25,97 грн,
готівкового - зріс на 0,5% до 26,11 грн.
Про це повідомляє інформаційного-аналітичний центр ForexClub в Україні.
Експерти відзначають, що зниження
пропозиції валюти на ринку при наростаючому і самопопідвищуючому
попиті призвело до зростання її вартості. При цьому невизначеність ринку формував, в тому числі МВФ, який
14 вересня все-таки прийняв позитивне рішення щодо третього траншу для
України. Результатом перекосу балансу
стало тиск на гривню і у відповідь вихід НБУ з валютними інтервенціями
для задоволення попиту.
Після позитивно рішення МВФ по
кредиту і розміщення єврооблігацій,
спекулятивний тиск на курс істотно
знизилося, і він відкотився вниз. Проте, фундаментальне тиск не було знято,
що залишило гривню під тиском.

ПРОГНОЗ

На думку аналітиків, валютний ринок в жовтні буде відносно стабільним з незначною амплітудою коливань
до 4%. Тиск на ринок продовжить надавати закупівля енергоресурсів, а також виведення інвестицій і дивідендів
нерезидентами. Валютні надходження експортерів залишаються під ризиком при нестабільності цінових тенденції на світових ринках, в тому числі
коливань валют і сировини. Стримувати попит на валюту буде низька готівкова ліквідність у населення.
Ключовим фактором впливу виступатиме ситуація на світових ринках присутності українського експорту, трансформоване в пропозицію валюти. У
разі форс-мажорних обставин, таких як
ескалація конфлікту на Донбасі, можливо більш глибоке падіння гривні.
«Спекулятивний попит в
жовтні знизиться у зв’язку зі
спадом ажіотажу, викликаного девальвацією
гривні в серпні-вересні. Девальваційні очікування також
знижуватимуться завдяки утриманню курсу в
діапазоні 25,5 26,5 грн за долар, так як невеликі коливання вже не викликають настільки панічних побоювань у населення», - відзначає Андрій Шевчишин, провідний експерт інформаційно-аналітичного центру ForexClub в Україні.
У той же час ключовим фундаментальним фактором тиску на ринок виступає збереження негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу і дефіциту платіжного балансу. Нестабільність
на ринках присутності українського експорту в очікуванні виборів в США, збереження облікової ставки ФРС, вихід Великобританії зі складу ЄС, нестабільність на Близькому Сході і загострення
відносин між США і РФ - все це формує
ризики для стабільності зовнішнього попиту і валютних надходжень в країну.

ЯК БОРОТИСЯ З
КОМУНАЛЬНИМИ
ПРОБЛЕМАМИ
Зростання комунальних тарифів в
країні зовсім не означає, що якість
комунальних послуг покращився.
Соцмережі сповнені різноманітних
«комунальних» історій з життя, в
яких користувачі просять поради.
«У під’їзді висить оголошення, що
відключили гарячу воду, - пише одна
з дописувачок на своїй сторінці в
Facebook. - Але! За фактом відключена холодна. А з крана гарячої тече холодна. Разом:
- бойлер я включити не можу - у нього насос працює на холодну, а її в крані немає,
- зливний бачок теж не наповнюється,
- я користуюся холодною, яка тече з
крана гарячої і плачу, як за гарячу».
Так що ж робити?
За словами енергетичного експерта Валентина Землянського, виходів із
ситуації не так вже й багато.

Варіант 1.

Викликати представників ЖЕКу
і скласти акт.
Плюси цього варіанту в тому, що
він абсолютно безкоштовний. А мінуси в тому, що він абсолютно марний.
Вся справа в парадоксальності ситуації, адже в цьому випадку контроль
лежить на самих порушниках! Свого часу
я сам кілька разів викликав співробітників ЖЕКу для складання акту, і результат кожного разу був
одним і тим же: в ті
десять хвилин, що
«комісія» перебувала в моїй квартирі, з
крана тік окріп! Тобто причини для складання акта просто не
було. Та тільки-но за
«комісією» зачинялися двері, все чарівним
чином поверталося
на круги своя.

Варіант 2.

Встановити багатотарифний
лічильник води.
Справа в тому, що
Постановою Кабінету

Міністрів України від 17.02.2010 №151
встановлена вимога відносно кількісних і якісних показників послуг та
зменшення плати у разі їх відхилення
від нормативних. У випадку з гарячою
водою норматив становить 50-75 градусів. Таким чином:
- при температурі гарячої води понад
50 градусів оплата проводиться відповідно до встановленого тарифу.
- при температурі 45-49 градусів плата зменшується на 10% за весь строк
відхилення,
- при температурі 40-44 градуси плата зменшується на 30% за весь строк
відхилення,
- при температурі нижче 40 градусів здійснюється платіж по тарифам
на холодну воду за весь строк відхилення.
А, значить, виходом із ситуації може
стати установка багатотарифного лічильника. Ціна питання - понад 1000
грн. Для передачі показань багатотарифного лічильника води потрібно буде звернутися
в Центр обслуговування клієнтів Ірпінського представництва «Київобленерго»
і написати відповідну
заяву.

Варіант 3.

Встановити
бойлер.
Водонагрівач
самостійно підлаштовується під зручний
для вас графік подачі гарячої води, підігріваючи автоматично необхідні обсяги
з оптимальною температурою (45-73˚С)
в потрібне вам час.
Правда, коштує це задоволення більше 5
тис. грн.

ЗАОЩАДЖЕННЯ
УКРАЇНЦІВ ТАНУТЬ
Чотири з десяти наших співгромадян взагалі не мають заначок.

Скільки б не радили українцям, як правильно відкладати заощадження, грошей в кишенях більше не стає. Як показало дослідження, проведене компанією Research & Branding Group, четверо з десяти українців
не змогли нічого відкласти ні на «чорний день», ні на «світле майбутнє». А кожному четвертому відкладеної суми вистачить на 1-2 місяці.
При цьому найнадійнішою валютою для накопичень більшість вважають долар. Гривні довіряють лише 7% опитаних.

Збереження українців
У ЯКІЙ ВАЛЮТІ ЗАРАЗ ВИГІДНО І
БЕЗПЕЧНО ЗБЕРІГАТИ ГРОШІ?
46% - у доларах
18% - тяжко відповісти
15% - ні в якій
13% - в євро
7% - у гривнях
1% - інша валюта

НАСКІЛЬКИ ВАМ ВИСТАЧИТЬ
ВІДКЛАДЕНИХ ГРОШЕЙ?
40% - у мене взагалі немає збережень
11 % - менше, ніж на один місяць
12% - на один місяць
11% - на 2 місяці
7% - на 3-4 місяці
5% - на 5-6 місяці
1% - на 7-12 місяців
1% - на рік і більше
12% - тяжко відповісти
* Відповідно дослідження,
проведеного компанією Research
& Branding Group.

ТЕМА ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

НАДЗВИЧАЙНІ НОВИНИ

Вчимося заощаджувати на комуналці

Нещасний випадок на будівництві

НАШЕ ПРАВО
ЯК СТАТИ НА ОБЛІК В ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ ПІСЛЯ СКОРОЧЕННЯ?
Соціальний проект «Бучанських
новин» з правознавства стане
вашим добрим порадником в
складних юридичних питаннях, які
потребують фахового тлумачення
фахівців. Зі своїми запитаннями,
проблемами звертайтеся на редакційні контакти:
Телефон: (044) 383 50 73, 48-305,
E-mail: buchanews@ukr.net
Консультує Адвокатське об’єднання
«Адвокатська сім’я Лисенко»
Якщо вас звільнено у разі скорочення чисельності штату (ч.1 ст.40 КЗпП),
то реєстрація в службі зайнятості та
виплати допомоги по безробіттю проходять у загальному порядку відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».
Реєстрація та облік громадян, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, проводяться державною службою
зайнятості за місцем їх проживання за
умови пред’явлення паспорта, ідентифікаційного коду і трудової книжки, а в разі
потреби також військового квитка, диплома або іншого документа про освіту.
Для одержання статусу безробітного
громадянин з 8 дня після реєстрації у

центрі зайнятості, за відсутності підходящої роботи, особисто подає заяву із
зазначенням у ній інформації про те, що
він не є найманим працівником, не уклав
договір цивільно-правового характеру,
не отримує пенсію на пільгових умовах
і не зареєстрований як фізична особа підприємець, а також копію довідки про
його ідентифікаційний номер.
Розмір допомоги по безробіттю встановлюється у відсотках до їхньої середньої зарплати (доходу), залежно від
страхового стажу:
до 2 років – 50%;
від 2 до 6 років – 55%;
від 6 до 10 років – 60%;
понад 10 років – 70 %.
Залежно від тривалості безробіття допомога по безробіттю виплачується у
відсотках до визначеного розміру:
перші 90 календарних днів – 100%;
протягом наступних 90 календарних
днів – 80%;
у подальшому – 70%.
Однак, загальна тривалість виплати
допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років. Для осіб перед пенсійного віку (за 2 роки до настання права на
пенсію) тривалість виплати допомоги
по безробіттю не може перевищувати
720 календарних днів.

Сумна звістка: на будівництві гімназії внаслідок нещасного випадку загинула
людина. Це 59 - річний будівельник генеральної підрядної організації ТОВ «І.Б. К.
Девелопмент», яка була залучена департаментом регіонального розвитку та житлово - комунального господарства КОДА і відповідно до
проведеного тендеру наразі
здійснює будівництво.
Міжповерховий «сходовий
марш» став причиною трагедії. На місце через 15 хвилин прибула бригада екстреної медичної допомоги, яка
лише, на жаль, могла констатувати смерть. Згодом прибули групи правоохоронців,
які проводять слідчі дії на
місці трагедії.
Причини, що призвели до
цього, зясовуються. Роботи
на будівництві призупинено
на час розслідування.

УВАГА!

На Київщині триває місячник
добровільної здачі зброї
Поліція столичного регіону нагадує
громадянам, що з 1 жовтня розпочався місячник добровільної здачі зброї,
боєприпасів, вибухових речовин, який
триватиме до кінця місяця.
Пам’ятайте, що до кримінальної
відповідальності за статтею 263
Кримінального Кодексу України
не притягуються громадяни, які
добровільно здали зброю, вибухівку та набої.
Незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки – це злочин, за який
передбачено кримінальну відповідальність. Уникнути неприємностей із законом можна, здавши зброю до поліції у
рамках місячника.
Здати зброю для знищення чи подальшої перереєстрації мешканці Київщини
можуть, звернувшись до підрозділів
дозвільної системи або чергової частини найближчого відділу поліції, де відповідну заяву приймуть і нададуть не-

обхідну інформацію.
Правоохоронці нагадують, що згідно
зі статтею 263 Кримінального кодексу
України, носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї
(крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або
вибухових пристроїв без передбаченого
законом дозволу карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Пам’ятайте, що, згідно із законодавством, добровільна здача зброї звільняє
від відповідальності.
Звертаємося до всіх мешканців Київської області з проханням відгукнутися
на проведення заходів по добровільній
видачі зброї та вибухівки, допомогти у
виявленні осіб, які зберігають і володіють зброєю, не маючи на це законних
підстав, тим самим запобігти травматизму, скоєнню злочинів та нещасним
випадкам.
Управління превентивної
діяльності в Київській області

Ірпінський МВ ГУ ДСНС України у Київській області
ЕКСПРЕС-ІНФОРМАЦІЯ
Основні причини від яких виникають пожежі - перевантаження
електромережі та порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.
Щоб такого не трапилося пожежі, необхідно суворо дотримуватися встановлених для всіх правил пожежної
безпеки в побуті та, перш за все, вимоги пожежної безпеки при встановленні
та експлуатації електроприладів.
Це слід виконувати кожному:
- слід вчасно проводити ревізію електропроводки, утримувати в справному стані розетки, вимикачі, рубильники та інші
електроприлади;
- категорично забороняється підвішувати абажури на
електричних проводах, заклеювати електропроводку шпалерами, зафарбовувати олійною фарбою, включати в одну
розетку одночасно декілька приладів;
- йдучи з будинку, слід вимикати побутову техніку, не залишати включеними
електроприлади, що працюють в режимі очікування.
Вже триває опалювальний сезон.
А пічне опалення завжди створювало і створює чимало проблем населенню, особливо в сільській місцевості, де в кожному будинку є піч - об’єкт
підвищеної
пожежної
небезпеки.
Тому варто ще раз нагадати правила
пожежної безпеки при експлуатації пе-

чей. Перед початком опалювального
сезону всі печі повинні бути відремонтовані і ретельно перевірені.
Пам’ятайте!

Наслідки пожежі непорівнянні з витратами на ремонт вашого «домашнього вогнища».

Щоб уникнути біди, не слід залишати без нагляду розтоплені печі та накаляти їх, також експлуатувати печі без
протипожежної розділки, використовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини.
Відзначимо, що пічні пожежі діляться на дві групи. По-перше, причиною
загоряння
може бути порушення правил влаштування печі. Наприклад, недостатні відстані між димарем
печі і дерев’яними
конструкціями перекриттів будинку.
Сюди ж можна віднести
відсутність
підтопочного листа,
в результаті чого через випад вугілля загоряється підлога.
Інша проблема - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі. Також часто закінчується пожежею розпалювання печей бензином,
гасом та іншими легкозаймистими рідинами. Крім того, не можна топити
печі з відкритими дверцятами, сушити на них одяг, дрова та інші матеріали, а поверхні опалювальних приладів
і димових труб необхідно систематично очищати від пилу і білити. Виявлені в печі тріщини і неполадки необхідно своєчасно усувати.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

лентина Войтенко. За словами експерта, субсидія розраховується, виходячи
з доходу зареєстрованих в будинку
чи квартирі осіб і оформляється на
будь-кого з членів сім’ї. Важливим
моментом і є те, що наявність заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги не впливає на визначення права призначення субсидій.
Крім того, громадяни, які одержували субсидії протягом 2015-2016 років,
автоматично отримують її в наступАудиторія отримала фахові відповіді ному осінньо-зимовому періоді (2016експерта з питань соціального захи- 2017 років) опалювального сезону.
сту, консультанта Світового банку Ва«Останнім часом механізм оформлентина Войтенко, директора Депар- лення житлових субсидій суттєво
таменту державної соціальної допомо- спрощено. Для цього неохідно лише
ги Міністерства соціальної політики заповнити заяву та декларацію про доУкраїни Віталія Музиченка, керівник ходи. Про якісь інші документи, про
київського офісу Асоціації «Енерго- додаткові перевірки й мови не може
ефективні міста України» Святосла- бути.»,- підкреслив директор Депарва Павлюка, координатора житлових таменту державної соціальної допомопрограм Громадської мережі «Опора» ги Міністерства соціальної політики
Тетяни Бойко.
України Віталій Музиченко.
«Лише комплексне
впровадження
реформ у енергетичній
та тарифній сферах –
це єдиний можливий
шлях
оздоровлення
економіки, забезпечення економічного
зростання та енергетичної незалежності
держави. Звичайно,
проведення цих реформ не мусить завдати шкоди малозабезпеченим – тому
держава й гарантує
отримання допомоги
у сплаті житлово-комунальних
послуг
На знімку: журналісти під час семінару- тренінгу;
кожному, хто її поведучі експерти Тетяна Бойко, Святослав Павлюк та
требує»,- наголошукерівник Київського прес-клубу Національної спілки
вав у своєму виступі
журналістів України Алла Малієнко.
Святослав Павлюк.
Проблематика
семінару-тренінгу
Координатор житлових програм грообрана не випадково, позаяк у фор- мадянської мережі «Опора» Тетяна
муванні порядку денного значну роль Бойко розповіла про те, що власники
відіграли результати опитування, що житлових будинків і квартир повинпроводилися ще влітку цьогоріч серед ні й самі турбуватись про енергозактивістів прес-клубів та незалежних береження в них. Для цього потрібні
журналістських об’єднань. Саме жур- мінімальні знання і грошові ресурси.
налісти визначили й пріоритетність Скажімо, розмістити в середині припитань порядку денного заходу, при- міщення на стіні за батареєю теплосвяченому перебігу реформ у сфері вий екран у вигляді фольги. Такий
енергетики.
простий захід дасть можливість наро«Субсидії може отримати більшість стити тепловіддачу батареї на 20 відукраїнських родин, якщо їхні кому- сотків. А коли з радіатора зняти стару
нальні витрати перевищують в се- фарбу і пофарбувати в темно-коричредньому на 15 відсотків щомісячний невий колір, це ще підвищить його
сукупний дохід. Як відомо, цьогоріч тепловіддачу на 10 відсотків. Та чи
уряд виділив на субсидії 40 млрд. грн ненайголовніше – потрібно замінити
бюджетних коштів. Також держава вікна на скло-пластикові та утеплити
зробила крок назустріч і тим людям, стіни. Відтак енергоефективність поякі орендують житло. Тепер і вони мо- бутових приміщень зросте щонайменжуть скористатися послугами держа- ше вдвічі.
ви. Такі сім’ї на підставі договору найму житла теж мають право оформити
Іван ЖУК, фото автора
субсидію і значно менше платити за
комунальні послуги.»,- зазначила Ва-
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Днями в столиці в актовому залі
Світового банку в Україні відбувся
семінар-тренінг з питань енергоефективності та соціального
захисту населення в умовах реформування енергетичного сектору
в Україні. Захід зібрав провідних
експертів з питань енергозбереження і журналістів, які мають донести інформацію до споживачів.
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ПОДОРОЖ В МИНУЛЕ

До річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників

НЕХАЙ ФРІЦ ПАМ’ЯТАЄ «КАТЮШУ»…
Підрозділ реактивних установок БМ-13 брав участь в обороні Києва, в районі Ірпеня

Гітлерівці панічно боялися залпів
«сталінських органів». Так, за аналогією з музичним інструментом,
німці називали «Катюшу» за жахливе виття спямованих проти них
реактивних снарядів. У протоколі
одного з допитів німців зазначалося, що «взяті в полон двоє солдатів
втратили розум від вогню реактивних установок», а захоплений єфрейтор заявив: «Випадків божевілля було багато від артилерійської
канонади радянських військ».
Після таких залпів позиції противника перетворювалися в «місячний ландшафт» з величезними
воронками. Чи варто говорити, що
гвардійські мінометні частини були
найбільш засекреченими в Червоній армії. Будучи резервом Ставки
Верховного головнокомандування,
вони використовувалися для проведення контрударів і проривів».

Перші залпи

Через два дні після початку війни один
з учасників розробки «Катюші», інженер-конструктор реактивного Науково-дослідного Інституту (РНДІ) РККА
Олексій Попов був викликаний до директорського кабінету: «Ви поїдете з батареєю на фронт вчити бійців новій техніці».
Тоді було вирішено, що три установки залпового вогню відправляться на передову.
«Так я опинився в розпорядженні капітана Івана Андрійовича Флерова, - згадував
Попов. - Він зумів закінчити тільки перший курс Академії імені Дзержинського,
але був вже обстріляним командиром:
брав участь у фінській кампанії. - Ми поїхали під Оршу. 14-го липня вийшли в
район залізничного вузла, де було зосереджено багато ешелонів. Зупинилися в 5-6
кілометрах від вузла: 7 машин з РУ (реактивними установками. - С.К.) і 3 машини
зі снарядами для повторного залпу. Капітан Флеров дав наказ відкрити вогонь».
За свідченням очевидців, над лощиною,
де зачаїлася батарея, злетіла хмара диму і
пилу. Пролунав гуркітливий скрегіт. Якусь
мить в небі були видні чорні стріли, які з
наростаючою швидкістю набирали висоту. З їх днищ з ревом виривалися пружні
струмені попелясто-білих газів. А потім
все дружньо зникло. Через кілька секунд в
самій гущі ворожих військ один за іншим,
дрібно трясучи землю, загриміли вибухи.
Там, де тільки що стояли вагони з боєприпасами і цистерни з пальним, зметнулися
величезні гейзери вогню і диму.
Тоді капітан Флеров записав в журналі
бойових дій (ЖБД) Першої окремої експериментальної батареї реактивної арти-

лерії: «14.7.1941 р. 15 годин 15 хвилин. Результати відмінні. Суцільне море вогню».
Після успішної атаки екіпажі реактивних установок поспіхом покинули позицію і зачаїлися в найближчому лісі. А
німці, викликавши авіацію, почали методично прасувати, порослу чагарником,
балку. Тим часом, передислокувавшись,
підрозділ реактивних установок завдав
нового удару по противнику.
Того ж дня начальник німецького
Генштабу Франц Гальдер записав у своєму щоденнику: «14 липня під Оршею
росіяни застосували невідому до цього
часу зброю. Вогняний шквал снарядів
спалив залізничну станцію Орша, всі
ешелони з особовим складом і бойовою
технікою військових частин. Плавився
метал, горіла земля».

«Об’єкт 233»

Подив гітлерівського воєначальника
було б цілком щирим. Адже саме німці,
про що мало відомо, першими застосували системи залпового вогню у Другій
світовій. Це сталося під Брестом в перший день війни. «Стрілки показали 03.15,
прозвучала команда «Вогонь!», - писав історик Пауль Карель. - За півгодини 2880
снарядів зі свистом промчали над Бугом
і впали на місто і фортецю на східному
березі річки. Важкі 600-мм мортири і 210мм гармати 98-го артилерійського полку
обрушували свої залпи на укріплення цитаделі і вражали точкові цілі - позиції радянської артилерії. Здавалося, від фортеці
каменю на камені не залишиться»...
Тим часом, повідомляв у зведенні Радінформбюро Юрій Левітан: «15-го липня
в боях схід від Пскова, під час відступу
німецьких частин нашими військами
захоплено пакет, де знаходилися: секретна інструкція НД № 199 «Стрільба
хімічними снарядами і мінами», видання 1940-го року, і секретні доповнення
до інструкції, розіслані військам 11-го
червня поточного року...»
Але ж і замовниками радянської «суперзброї» також були саме військові хіміки. А фінансування робіт велося по лінії
Хімуправленія. І отаке: бойові частини
ракет були виключно хімічними.

Ще в 1921 році співробітники Газодинамічної лабораторії Микола Тихомиров і
Володимир Артем’єв приступили до розробки реактивних снарядів для літаків, а
3 березня 1928 року відбувся перший пуск
прообразу «Катюші».
На доопрацювання і вдосконалення
«об’єкта 233» знадобилося десять років. І
ось 1 серпня 1938 року на Павлоградському артполігоні були проведені випробування 132-мм хімічних снарядів РХС-132.
Про подальші випробування згадується
в листі наркома оборонної промисловості
Михайла Кагановича, надісланого братові
- заступнику голови Раднаркому Лазарю
Кагановичу, і датується 3 січня 1939 року:
«У жовтні 1938 року автомобільна механізована ракетна установка для організації
раптового хімічного нападу на супротивника в основному пройшла заводські
випробування і в даний час проходить
полігонні випробування на Центральному військово-хімічному полігоні в Причернавській».
Вже перед самим початком Фінської
війни, з 26-го жовтня по 9-е листопада
1940 року, на Ржевському полігоні під
Ленінградом, були проведені показові
випробування реактивного снаряда РС132 калібру 132 мм і пускової механізованої установки БМ-13, на базі вантажного
автомобіля ЗІС-6. Комісія зобов’язала
впровадити «об’єкт 233» в серійне виробництво. У переддень війни, 21 червня 1941
року, БМ-13 були прийняті на озброєння...

«Катюша»

На початку серпня 1941 року батарея
реактивних мінометів БМ-13 була відправлена на Південно-Західний фронт в
розпорядження 37-ї армії, що обороняла
столицю України. У Києві батарея спочатку розташувалася в Ботанічному саду ім.
Академіка Фоміна під охороною військ
НКВД. А незабаром командування частини одержало завдання: підготувати вогневу позицію в районі Ірпеня для нанесення
удару по противнику.
О 5 годині ранку 2 серпня в присутності
командувача Південно-Західним фронтом
генерал-полковника Михайла Кирпоноса
і начальника артилерії фронту Михайла
Парсегова, батарея БМ-13 здійснила перший залп. Колишній київський підпільник Олег Ясинський згадував, що близько сотні ракет полетіло у напрямку до
плацдарму, зайнятому супротивником на
протилежному березі річки Ірпінь. Ефект
перевершив всі очікування. Протягом декількох хвилин угруповання німців було
зметено вогненним смерчем...
Ще раз, переконавшись в силі реактивного озброєння, начальник артилерії РККА Н. Воронова писав 4 серпня в
записці на ім’я члена ЦК ВКП(б) Георгія

Маленкова: «Засоби сильні. Слід збільшити виробництво. Формувати безперервно
частини, полки і дивізіони. Застосовувати
краще масовано і дотримуватися максимальної раптовісті».
Через чотири дні, постановою ДКО №
642-сс, Гвардійські мінометні частини
були виділені зі складу Головного артилерійського управління. А до кінця вересня
було створено дев’ять полків реактивної
артилерії.
Про те, яке значення застосування реактивної артилерії надавало радянське
керівництво, йдеться в директиві Ставки
ВГК. У документі, зокрема, зазначалося,
що «нова потужна зброя у вигляді бойових машин М-8 і М-13, які є найкращим
засобом знищення (придушення) живої
сили противника. Раптовий, масований
і добре підготовлений вогонь дивізіонів
М-8 і М-13 забезпечує виключно хороше
ураження супротивника і одночасно робить найсильніше моральне потрясіння
його живої сили, що приводить до втрати
боєздатності». До цих якостей реактивних
мінометів гітлерівці так і не змогли адаптуватися до кінця війни.
Німці називали ці установки «пекельним полум’ям», «чорною смертю», але
найчастіше іменували, через схожість пускових установок з органними трубами,
«сталінським органом».
А ось радянські солдати називали БМ-13
інакше. «Я знав кілька назв, - розповідав
головний конструктор заводу ім. Колющенко, що випускав реактивні установки,
Семен Тарасов. - Ми на заводі направляючі називали «спарками», а снаряди - «ровсами». Офіцери говорили «гвардійські
міномети». Солдати по-всякому їх називали: «гітара», «секретка», «пекельна м’ясорубка» і «Раїса Семенівна з гітарою». А
залишилася одна назва - «катюша»».
Вона прижилося завдяки довоєнної пісні «Катюша», складеної творчим тандемом
композитора Матвія Блантера і поета Михайла Ісаковського. Під час війни до тексту додали новий куплет:
«Пусть фриц помнит русскую
«катюшу»,
Пусть услышит, как она поет:
Из врагов вытряхивает души,
А своим отвагу придает!..»
Що ж стосується творців легендарної
«Катюші», то лише Указом Президента
СРСР від 21 червня 1991 року високого
звання Героя Соціалістичної Праці посмертно були удостоєні Іван Клейменов,
Георгій Лангемак, Василь Лужин, Борис
Петропавлівський, Борис Слонімер і Микола Тихомиров. Як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи...

Сергій КУЛІДА

ПОДІЇ ОЧИМА СУЧАСНИКА
Увазі читачів пропонується розповідь очевидця, бучанського
письменника-аматора Дмитра
Згорського (1929-2008) про події
кінця окупації та звільнення Бучі
від німецько-фашистських військ.
Між Ірпенем і Лісовою Бучею залізнична колія проходить по мосту через річку
Бучанку. Перед війною міст був збудований із металевих, однопрогінних, наскрізних ферм з проїздом по верху.
Під час німецької окупації з 1941-го
по 1943 рік міст не був пошкоджений.
Але, зі слів мешканців Лісової Бучі,
його у 1942 році замінували партизани. Німці знайшли міну і знешкодили її. Ірпінські поліцаї заарештували
хлопця, який пас кіз у заплаві річки
Бучанки, – це був мій однокласник
Олег. Його били і допитували, вважаючи, що він знає про мінування мосту,
а потім розстріляли...
Настала осінь 1943-го. У листопаді Бучу звільнили наші військові, а
за два дні до вступу наших, вже коли
німці всі повтікали, партизани підірвали Бучанський міст. Наші війська
пішли далі на захід, і Бучанський місток став на перешкоді доставки залізницею підкріплень та боєприпасів
для наступаючих військ.
У селищі Буча була проведена мобілізація жінок і нас, хлопчаків 14–15
років, на роботи по відбудові підірваного мосту. Коли я прийшов до мосту, то побачив таку картину: натовп
жінок і підлітків стояв і дивився на

ЗАЛІЗНИЧНИЙ МІСТ ЧЕРЕЗ РІЧКУ БУЧАНКУ

підірвані ферми, які на правому березі залишились на опорних частинах
устою, а лівий береговий устій був пошкоджений вибухом, і ферми, впавши, увіткнулися у лівий берег річки;
перша панель була відсутня, а у другій
панелі розкоси і стійки були покручені вибухом. Ну, гадаю, міст відбудувати неможливо. Аж ось з боку Ірпеня
по рейках під’їхав візок з ручною тягою, з нього зліз молодий чоловік у залізничній формі, з погонами на плечах
(ми вперше побачили залізничника з
погонами) і розпочав мітинг:
– Товариші! Наша мета добити ворога, для цього міст повинен бути відбудований сьогодні до 17 годипи. О 17.00
по ньому проїде перший потяг на захід!

Я усміхнувся, подумав: як це жінки і ми,
хлопчаки, піднімемо
цю прогінну будову з
двома фермами?
Тим часом під’їхала
дрезина з газорізкою
металу і двома робітниками та інструментами для нас: лопатами, ломами, домкратами, щипцями для
шпал, костилевиймачами та іншим інструментом.
Наш залізничний
командир, від котрого я був у захваті
(ще тоді вирішив, що буду інженером),
наказав нам розбирати другу колію, витягати дерев’яні шпали і по ланцюгу з
людей передавати їх униз, на лівий берег, до кінця ферм, що лежали на землі.
Газорізники почали відрізати понівечену другу панель ферм. Прибулі ще
два робітники підклали кілька шпал
під обрізаний кінець і, встановивши
на шпали домкрати, почали дуже поволі підіймати прогінну будову, підмощуючи все нові шпали під піднятий
кінець ферм.
У тому місці, де між кіпцем ферм
і устоєм виник отвір, бо дві панелі
ферм були відсутні, за вказівкою командира, зі шпал до верху укладалися

шпальні клітки.
Ферми поволі піднімалися домкратами догори і до 16.00 були підняті.
Потім по шпальних клітках нами були
покладені рейки, кожну рейку з другої колії ми обліплювали, як мурашки,
і несли на місце укладення. Ці рейки
з’єднували з рейками, укладеними по
фермах, і до 17.00 пробний паровоз з
навантаженими відкритими вагонами
спереду і ззаду проїхав з боку Ірпеня
на Бучу по відбудованому нами мосту
через річку Бучанку.
Я був гордий, але не за нас, робочу
силу, а за інженерні знання і точний
розрахунок командира. Тоді я не міг
навіть уявити, що через 35 років я
буду читати лекції нашим студентам і
в’єтнамським інженерам – «Відбудова
мостів, пошкоджених війною».
Зараз через Бучанський місток, у
котрого замість тих металевих ферм
стоять залізобетонні прогінні будови,
біжать потяги та електрички. Проїжджаючи по мосту, я пригадую юність...
І до цього часу мене мучить питання:
нащо партизани підірвали цей місток,
коли вже німці втекли?..
Дмитро ЗГОРСЬКИЙ
(З книги «Бучанські оповідання
Дмитра Дізго», К.,
«Український письменник», 2006)

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

ПП «Столичні будинки» інформує, що Рішенням виконавчого комітету
Бучанської міської ради №307 від 14 червня 2016 року та Рішенням виконавчого комітету Бучанської міської ради №370 від 13 вересня 2016 року
затверджено тарифи на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій для будинків розташованих за адресами: вул. Нове шосе,
14, бульв. Б.Хмельницького, 10, бульв. Б.Хмельницького, 6 в м. Буча.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

15

ПОСТАВ ЗАПИТАННЯ ЧИНОВНИКУ

Куди дівати опале листя

Пояснює Володимир Кравчук,
начальник КП «Бучанського ЖКГ»
Кожна осінь щедра і багата на урожай
листя, яке сиплеться додолу і спонукає
господарів присадибних ділянок, жителів приватного сектору та працівників комунальної сфери і благоустрою
на збір листяного урожаю.
Яка існує альтернатива утилізації
опалого листя? Спалювати його – не
вихід. Сподіваємося, що люди зрозуміли, дим від листя, яке спалюють, дуже шкідливий. А ще за
це можна влетіти на штрафну
санкцію.
Існують набагато кращі способи утилізувати непотрібні
рослинні залишки, до яких варто привчатися і стимулювати
інших. Один з них – компостна
яма, яку дуже легко облаштувати на своїй ділянці й перетворити непотріб на корисну річ,
добриво. Проте не всі господарі
хочуть робити такий склад листя у себе в дворі, обґрунтовуючи це тим, що компост їм просто не потрібний. Що робити у
цьому випадку? Ще листя можна закопати, але ж і тут власники починають
бідкатися про те, що не хочуть копати
«могили» у власному дворі. А викидати
рослинність разом з твердими побутовими відходами не можна.
Отримати послугу вивезення та утилізації у даному випадку листя можна
звернувшись до КП «Бучанське ЖКГ»
та МПП «Рада».
«Нехай мешканці приватного сектору

збирають рослинність зі своєї території
окремо від ТПВ і подають заявку нам.
Комунальні працівники можуть вивезти опале листя за додаткову плату, яка
залежить від місця знаходження заявника і кількості пакетів з речовинами
на утилізацію», - так пояснив нам Володимир Кравчук, начальник КП «Бучанського ЖКГ», і пообіцяв у разі потреби
надавати таку послугу одиноким малозабезпеченим людям безкоштовно.

У свою чергу МПП «Рада», що займається збором та переробкою різної
вторинної сировини, також готове до
співпраці з громадянами. Вивіз одного
великого бега, так називають великий
мішок, у який мешканці мають складати опале листя, коштує 100 грн. Аби
детальніше дізнатися про утилізацію
сміття, звертайтеся у МПП «Рада».
Вікторія ШАТИЛО

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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З ПИТАНЬ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ: (044) 383 50 73; (093) 418 61 69

Вітаємо з днем народження!

В связи с увеличением объемов работ

СПОРТ

Руденка Олега Вадимовича

Юний самбіст отримав перемогу

Краснодемського Йосипа Болеславовича

Днями на манежі Київського військового ліцею ім.
Івана Богуна пройшли змагання відкритої першості
Печерського району міста Києва. В боротьбі за призові місця змагалися хлопці та дівчата 2002-2009 років
народження у різних вагових та вікових категоріях.

завідувача відділом ведення Державного реєстру виборців Бучанської міської ради
директора територіального центру УПСЗН

З повагою, Бучанська міська рада,
колектив редакції «Бучанські новини»

№41 від 21 жовтня 2016 року

Будівельній організації
для постійної роботи в м.Буча

потрібні різнороби,
електромонтажники та водій екскаватора
Бучанець Віталій Захаров виявив у своїй категорії до
54 кг найбільш яскраву, технічну та наполегливу боротьбу. Провівши три напружених зустрічі, в фіналі
він впевнено переміг свого суперника, посівши почесне перше місце.
Бажаємо вихованцям клубу, їх батькам та тренерам
подальших успіхів та перемог!
До відома, Віталій Захаров є вихованцем спортивного клубу «Ахілес».
Інформація БН

ПОДАТКОВА ІНФОРМУЄ
За серпень в електронному вигляді
прозвітували 89,7% платників податків

Бібліотекарів міста зібрала ЗОШ № 4 на семінар-практикум, присвячений тематиці впровадження
інформаційних технологій в шкільних бібліотеках.

Бібліотекарям запропоновані методичні рекомендації для роботи бібліотекарів з використання ІКТ та
проведено тест на визначення особистої інформаційної культури.
Продемострували своє вміння користуватися
комп’ютерними технологіями і діти. Завідувач бібліотеки школи Мельникович Л.В. провела разом з учнями 3-В класу презентацію творів Всеволода Нестайка. Відзначився Циган Арсеній з презентацією
одного з оповідань автора. Дуже лаконічно, емоційно
та красиво представила твір В.Нестайка «Квітка сон»
учениця 4-Г класу Гавриш Вікторією. Учениця 5-А
класу Клименко Уляна та учень 6-А Васьков Дмитро
присутніх здивували оригінальністю подання творів
«Поліана» та «Чарлі шоколадна фабрика». Шкільна
бібліотека отримала в подарунок декілька екземплярів цих книжок.
Відзначилися талановитими роботами учениця 8-А
класу Жила Вікторія учениця 10-Б класу Зацепіна Валерія, учениці 11 класу Субачева Анастасія та Пилипенко Тетяна.
Родзинкою семінару став бібліотечний флешмоб, в
якому взяли участь учні 7-9 класів.
До уваги учасників запропоновані виставки книг
«Подаруй собі книгу», «Візьми, якщо хочеш! Віддай,
якщо зможеш!» «Яблунька побажань бібліотеці». В
шкільному коридорі виставлені агітаційні плакати
«Читай!», фотографії найактивніших читачів молодших класів, фотографії найкрасивіших бібліотек світу.
В цілому присутні бібліотекарі схвально відгукнулися
про семінар, відмічаючи його неповторність з попередніми.
Інформація БН
Засновник: Бучанська міська рада
Головний редактор: Сергій КУЛІДА
Адреса редакції: 08292, Буча,
вул. Києво-Мироцька, 104-б,

Слесарей по сборке металлических конструкций;
Электросварщиков; Сверловщика;
Резальщик a металла на гильотинных ножницах;
Уборщика производственных помещений;
Комплектовщика-стропальщика;
Слесаря-ремонтника.

Тел. 067 218 72 98, 063 584 54 32.

Ремонтуємо дороги

ВІДБУВСЯ СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ
БІБЛІОТЕКАРІВ

приглашаем на работу:

г. Буча.

ФОТОФАКТ

Уже до кінця тижня завершиться капітальний та ямковий ремонт дороги з траси до Мироцького. Дороги
не випадково називають артеріями життя.Без цього
неможливо уявити завтрашній день будь-якого населеного пункту.Мироцька дорога дочекалася асфальту
і тепер довше служитиме транспорт і швидше долатимуться кілометри.
Розвиток громади не спинити!

21 жовтня 2016 року

Звітність в електронному вигляді за серпень до територіальних органів ГУ ДФС у Київській області подали 99,4%
платників податку на додану вартість та 86,8% платників
акцизного податку (за серпень 2015 року – 70,4%).
Декларацію з податку на прибуток підприємства за І
півріччя в електронному вигляді подали 97% платників
(за І півріччя 2015 року – 75,5%), декларацію платника
єдиного податку - 50,2% платників.
Станом на 1 жовтня свої доходи за 2015 рік задекларували 17,7 тисяч громадян.

У територіальних органах ГУ ДФС у
Київській області перебуває на обліку
168 тисяч платників

В порівнянні з відповідним періодом минулого року
кількість суб’єктів підприємницької діяльності зросла більше, як на 11 тисяч осіб. На обліку знаходиться
близько 65 тисяч юридичних осіб і понад 103 тисяч фізичних осіб.
За 9 місяців цього року територіальними органами ГУ
ДФС у Київській області зареєстровано 13,7 тисяч новостворених суб’єктів господарської діяльності, що майже
на 4 тисячі більше ніж у січні-вересні 2015 року.
Платниками податку на додану вартість зареєстровано
майже 16,4 тисяч суб’єктів господарювання.
Станом на 01.10.2016 року платниками єдиного соціального внеску зареєстровано більше 188 тисяч платників, з них майже 69 тисяч юридичних осіб та понад 125
тисяч фізичних осіб.
Протягом вересня у Державному реєстрі фізичних осіб
- платників податків зареєстровано 77 осіб, з них 69 іноземців. Всього з початку року зареєстровано 539 осіб.

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ БОЙОВИХ ДІЙ!
Кожен із нас,
хто безпосередньо брав
участь в антитерористичній
операції, має
статус УБД повинен отримати як мінімум
два нагрудних
знаки: «Ветеран війни – Учасник бойових дій» та «Учасник АТО».
Більшість із нас в частинах їх не отримали, що є порушенням Наказу НГШ та Постанови Кабінету Міністрів
"Про порядок присвоєння статусу УБД".
Зважаючи на численні звернення, Спілка готує клопотання до Ірпінсько-Бучанського об’єднаного військомату із відповідним вимогою щодо забезпечення
учасників зазначеними нагрудними знаками.
Прошу тих, хто має відповідний статус та був демобілізований або звільнився з військових частин/ підрозділів МВС, звертатися до мене щодо включення до
відповідних списків.
Бучанська спілка ветеранів війни - учасників бойових дій та їх сімей

тел.: (044) 383-50-73 e-mail: buchanews@ukr.net

www.bucha-rada.gov.ua
Свідоцтво «Про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації»

Оплата договірна.
Можливе забезпечення житлом.
Офіційне працевлаштування.

Тел. (067) 224-09-88; (068) 307-82-71. Анна

РЕМОНТ
И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Замена пружин, механизмов трансформации,

роликов, ножек, пенополиуретана, ватина,
жесткого и мягкого войла. ДВП-фанеры, бруса.
Ремонт производится в цеху.
Мелкий ремонт возможен у клиента!
Огромный выбор тканей, кожзамов и кожвинилов,
натуральной ткани. Ремонт изделий любой сложности.

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО!

Тел.: (099) 665-88-28, (093) 610-40-77,
(067) 997-15-68, (044) 221-72-13

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

- спеціаліст І категорії ради.

Вимоги: наявність вищої освіти відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста, стаж роботи на відповідних посадах на державній
службі не менше одного року або стаж роботи на відповідних
посадах в інших сферах управління не менше двох років, знання Конституції України, законів України «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в
органах місцевого самоврядування»; знання основ діловодства
та правил ділового етикету, досконале володіння державною
мовою, навиками роботи на персональному комп’ютері.
До заяви про участь у конкурсі додаються наступні документи:
- заповнена особова картка за формою П-2ДС,
- копія паспорта,
- копії документів про освіту,
- 2 фотокартки розміром 3х4 см.,
- декларація про доходи.
Документи необхідно подавати до організаційно-кадрового відділу Бучанської міської ради, за адресою: м. Буча, вул.
Енергетиків, 12.
Додаткова інформація відносно функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою
службою за телефоном 48-526
Термін прийняття документів (протягом 30 календарних
днів із дня оголошення про проведення конкурсу).

Ремонт
холодильників
та пральних
машин

тел. (066) 021-22-18
Сергій

День ангела
Вітаємо
іменинників та
іменинниць!

22 жовтня - Максим,
Яків, Опанас, Петро
23 жовтня - Андрій,
Євлампій
24 жовтня - Зінаїда,
Філіп, Феофан
25 жовтня - Кузьма,
Мартін
26 жовтня - Веніамін,
Карпо, Микита
27 жовтня - Микола,
Назар
28 жовтня - Іван,
Петро, Лук’ян

Пропозиція до Нового Року!

КП «Редакція газети «Бучанські новини»
приймає замовлення від юридичних і фізичних осіб на виготовлення тематичних календарів на 2017 рік.
Звертайтеся за адресою: м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-б, телефон 48-305, e-mail: buchanews@ukr.net

Втрачено свідоцтво про право власності на житло за №54 від 23 червня
1994 р. видане органом приватизації орендним науково-виробничим
підприємством України ОНВП НДІСВ склопластиків і волокна, на ім’я
Тоболиної Ніні Олексіївні, вважати недійсним.
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Віддруковано ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед»
Редакція може не поділяти думку авторів
м. Вінниця, вул. Чехова, 1А. тел.(0432) 556-397
і не вступає з ними
Наклад: 1800 прим.
у листування. Рукописи не повертаються.
Замовлення №161118
За зміст реклами відповідає рекламодавець.

