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Буча вирує... На поталу – не віддамо!

25 жовтня бучанці провели низку акцій протесту згідно з резолюцією Народного віче і громадських зборів. Громада підтримувала мера під стінами Печерського суду міста Києва, де протягом
10 годин тривало засідання в закритому режимі (без доступу ЗМІ і громадськості). Активісти
також домоглися зустрічі з заступником Генпрокурора, а інші пікетували на Житомирській трасі.

Про події останнього тижня читайте на стор. 2-3.

Наш «Сонячний» - один з найкращих в Україні!
Дошкільний
навчальний
заклад (ясла-садок) комбінованого типу №1 «Сонячний» Бучанської міської ради
з квітня по серпень 2016 року
взяв участь у Всеукраїнському
конкурсі-огляді досвіду роботи Управлінь освіти та дошкільних навчальних закладів
з питань організації і розвитку

дошкільної освіти. За результатами відкритого голосування ДНЗ №1 «Сонячний» став
лауреатом конкурсу-огляду та
посів почесне 2 місце в Україні. Диплом лауреата конкурсу
було вручено завідувачу ДНЗ
№1 Поліщук Г.М. заступником
міністра освіти і науки України
Павлом Хобзеєм. Вітаємо!

1

Газета «Бучанські новини» ваш путівник по громаді

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

42

мо
а
р
г
о
з пр ТБ

Передплачуйте «Бучанські
новини» на 2017 рік

Передплатний індекс - 08034
1 місяць – 12,64 грн
3 місяці – 37,22 грн
6 місяців – 72,74 грн
12 місяців – 144,28 грн

Передплату можна оформити у відділеннях
Укрпошти, листонош або в редакції за адресою:
м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-б,
телефон 48-305, e-mail: buchanews@ukr.net

Порядок денний пленарного
засідання 20 сесії VII скликання
7 листопада 2016 року
1. Про звернення депутатів Бучанської міської
ради до територіальних громад Київської області
щодо підтримання територіальної громади міста
Буча та неприпустимості тиску на місцеве самоврядування в Україні на прикладі м.Буча.
2. Про призначення керуючого справами
3. Про внесення змін до бюджету міста Буча на
2016 рік
4. Про виконання «Міської комплексної програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей
«На зустріч дітям» до 2017 року.
5. Про затвердження графіку проведення звітів
депутатів міської ради VII скликання перед виборцями
6. Про використання об’єктів комунального
майна (нежитлових приміщень) територіальної
громади м. Буча
6.1 Про розгляд звернення ГО «Бучанської міської федерації Кіо-кушинкай карате».
6.2 Про розгляд звернення ФОП Гніденка А.О.
6.3 Про розгляд звернення ГО «Всеукраїнський
союз ветеранів АТО»
7. Про розробку детального плану території,
орієнтовною площею 2,0 га, для розміщення автокооперативу «Скляний» в межах вул. Яблунська, пров. Яблунський, залізничних колій Південно-Західної залізниці та існуючої водойми в
м. Буча Київської області
8. Про затвердження детального плану території, орієнтовною площею 15,0 га, для розташування картингової траси, об’єктів адміністративно-побутової і технічної інфраструктури та
реконструкції існуючої автомототраси в межах
вулиць Промислова та М. Волобуєва в місті Буча
Київської області
9. Про передачу житлового будинку №6 по вул.
Полтавська в м.Буча на обслуговування та належної експлуатації ТОВ «Укр Житло Сервіс»
10. Про вирішення питань регулювання земельних відносин громадян, підприємств, установ та
організацій міста Буча
11. Депутатські запити
12. Різне

Місто налагоджує зв’язки з Туреччиною

Минулого тижня у міській раді відбулася
зустріч керівництва міста на чолі з міським
головою Анатолієм Федоруком та представниками Міжнародної дипломатичної Місії
Народної Дипломатії у Стамбулі.

- Ваше місто – це частинка Європи. Тут хочеться не
лише працювати, а й жити, - так про Бучу під час зустрічі відгукнулися представники Туреччини.
Ці слова, як оцінка розвитку, що пройдена за останні
десятиліття – звичайне селище під Києвом перетворилось на одне з кращих міст України. Формат такої
міжнародної співпраці є важливим не лише на державному рівні, але й в умовах децентралізації на місцевому. Про це йшлося з огляду на формування Бучанської міської об’єднаної територіальної громади.
Представники турецької сторони Емір Бумір, Ерол
Караджа та Мехмет Бумін обговорили питання залучення інвестицій у місто з представниками БМР. Гості
вже мають підприємства у розвинених країнах Європи та деяких містах України. Скажімо, проїжджаючи
до одного з таких у Коростені, постійно звертали увагу на Бучу і мріяли саме тут відкрити бізнес. І ось мрія
почала перетворюватися на реальність.
- До знайомства бажання працювати у місті становило 45 відсотків, а після зустрічі вже маю всі 99
і хочу прискорення налагодження співпраці,- заявив
керівник делегації Мехмет.
Анатолій Федорук запевнив сторону у повному

Прямий зв’язок
з громадою

сприянні, відкритості ведення бізнесу, запропонував ідеї для співпраці, зауваживши, що стрімкий
розвиток Туреччини є прикладом для наслідування. Її досвід буде корисним в застосуванні на бучанській землі.
Тож співпраця з Туреччиною може бути дуже корисною як зміцнення партнерських відносин між державами, так і для розвитку окремих регіонів. Нагадаємо,
Буча вже має партнерські стосунки з 5 іноземними
країнами. Згодом до цього переліку приєднається і
Туреччина, і у цьому немає жодного сумніву!
До відома, Туреччина завдяки проведенню реформування державного управління та стратегії економічного розвитку, починаючи з 80-х років минулого століття подолала відсталість і увійшла до числа
розвинених країн.
Галина КАМІНСЬКА

Читайте в номері
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Буча вирує... На поталу – не віддамо!

23 жовтня були скликані збори
бучанської громади, які зібрали
активну частину мешканців міста, що консолідовано виступає
проти неоголошеної війни з самоврядуванням в місті та за проведення прозорого, об’єктивного судочинства щодо 890 га за
нововиявленими обставинами.

16 жовтня Київська площа Бучі зібрала бучанську громаду на Віче. Питання
одне - доки місто знаходитиметься під
тиском ГПУ через обвинувачення керівництва у розкраданні земель? І хоча
тема звинувачень - 890 га, які за баченням окремих жителів міста виявилися
«глухим лісом», а його жителі примарою, використані правоохоронними
структурами як привід для цькування
органу місцевого самоврядування. А ті
окремі громадяни замаячили повсюдно, як буцімто виразники настроїв
всього бучанського народу. У гпушників навіть думки не виникло перевірити, чи справді риторика Віктора Бархоленка, політичного невдахи і Олени
Жежери, медіа-активіста, відображає
погляди бучанців в цілому.
Вивчати надані спростування Бучанською міською радою не стали. Та й
дійсно, в руках правоохоронців опинився досить вагомий багаж: рішення
Ірпінського міського та Верховного
судів. Однак взяти до уваги цілий стос
документів, які виявлені протягом останнього часу і припустити, що вони
кардинально змінять суть справи і поставлять під сумнів вичерпність попередніх ухвал, або не було бажання, або
не входило в уже задуманий і розписаний сценарій. Була, мабуть, сподіванка і на вайлуватий український народ,
якому лінь піднятися з дивана і вголос
заявити про свою позицію.

ОЙ, ЯК ЖЕ ВОНИ ПОМИЛИЛИСЯ...
Можливо, наш народ і доволі інертний. Але коли справа стосується речей
по суті, йому не сидиться і його тягне
на майдан, щоб висловити власну вагому думку. Це показало бучанське
Віче. Зібралася величезний гурт однодумців - не менш як тисячна - і чітко
продемонструвала і ГПУ, і народному
депутату Черваковій, яка зачепилася
до білими нитками шитої брехні Бархоленка і Жежери, позицію громади.
В резолюції Віче голос бучанців
прозвучав на всю Україну - ганьба
тим, хто хоче розвалити самоврядування. Ганьба тим, хто хоче вирвати
із організма міста - серце: центр Бучі,
який і складає 890 га. Ганьба тим, хто
прагне позбавити місто мера, за якого віддали свої голоси на останніх виборах понад 60% виборців, як оцінка
тих семимильних кроків, якими розвивається Буча в умовах провальної
кризи економіки в країні.
Навіть Київ почув. В даному випадку вплинув фактор і рішучості громади, яка оголосила про безстрокову
акцію непокори, і розуміння того, що
правосуддя не може бути однобічним
і дослухатися не до мас, а до окремих
персоналій.
Одностайними були вимоги і під час
громадських зборів, які пройшли в
кінотеатрі «Акваріус». І знову... Зала,
мабуть, давно не бачила такої кількості людей. Вона вмістила стільки,
скільки могла. Людям насправді не
байдуже, що буде з Бучею. Вони хочуть знати: чому місто зазнає таких
тортур, будучи одним із невеликого
числа, які динамічно розвиваються і
можуть служити взірцем організації
місцевого самоврядування для багатьох інших малих міст України, Є й
практичні питання: коли цей шабаш

чорних сил, які рвуть Бучу на частини, закінчиться? Адже після вилучення документації із Бучанської міської
ради, всі земельні питання: виділення
земель АТОвцям, оформлення приватизації та інших операцій зупинилися. Люди б’ються у пошуках істини:
кому вигідно розколоти Бучу? Кому
вигідно, щоб не народилася самодостатня об’єднана громада?
Щоб відповісти на всі ці запитання і були скликані збори громади.
На них запрошені гості, які могли б
аргументовано відповісти на проблематику, якою переймається Буча вже
не один місяць.
На зібрання приїхали Народний
депутат України Сергій Євтушок, голова Київської обласної ради Ганна
Старикова, перший заступник голови
Київської обласної ради Володимир
Майбоженко, заступник виконувача
обов’язків директора Асоціації міст
України Олександр Слобожан. В числі учасників були і депутати міськра-

Зі словами підтримки виступив Сергій
Євтушок, народний депутат України:
- Радію за вашу громаду. Підняттям рук ви ще раз довели, що ніхто на збори не звозив учасників,
що прийшли саме ті, кому болить
доля міста. Рівень підтримки влади просто зашкалює, а комунікація мера з громадою - приклад
європейськості.
Перебуваючи на одній орбіті,
будемо разом просувати у ВРУ
звернення, запити, рішення віче,
аби місто набувало більшої підтримки.
Питання наразі перебуває у політичній площині, і на моє переконання, не треба підривати міста
зсередини. Питання врегулюється:
депутати порушать його у залі
ВРУ, і ми разом підемо боронити
місцеве самоврядування.

Позицію бучанців підтримує і
голова Київської обласної ради.
Ганна Старикова:
- Насамперед приємно вражає
небайдужість громади. Про які
реформи можна говорити в країні, коли чиниться тиск на місцеве
самоврядування, і нас ніхто не
чує? Досить боятися, а девізом у
цій боротьбі можуть стати слова «Буча є, Буча буде!» Невже у
державі немає прізвищ і справ,
на розгляд яких чекає вся країна? Де відповідальність перед
народом правоохоронних органів? Фатальний колапс чекає на
місто і у бюджетних питаннях:
як розпочати рік і бути із зарплатами бюджетникам, теплом?
Ось так починається знищення
країни зсередини і не треба зовнішнього ворога мати . Країна
повинна знати про спробу знищення місцевого самоврядування. При цьому заявляю: обласна
рада на стороні громади і стоїть
на захисті місцевого самоврядування.
ПРАВДА ЗАВЖДИ ПЕРЕМОЖЕ!!!!
перший заступник голови КОДА Лев Парцхаладзе. Проте вони
до громади не прибули. А цікаво, чому?
Хіба громогласні заяви на телебаченні,
сфальшовані заяви на
брифінгу у Верховній
Раді, в рівній мірі, як
і мовчанка з резо-

ди, сільські та селищні голови об’єднаної громади. Зрозуміло, що серед
присутніх були і обвинувачені ГПУ
міський голова Анатолій Федорук та
секретар БМР Василь Олексюк.
Попри інформаційну блокаду, якою
оточили Бучу провідні телеканали,
цього разу «Перший національний»,
«112 канал», «24 канал» та «Правда
тут» відзняли репортажі. Є сподівання, що Україна побачить не лише
заяви і страшилки від ініціаторів роздмухування вогню у виконанні борців із самоврядуванням в особі нардепа Червакової, а й почує справжні
настрої людей, які вимагають не чіпати законно обране керівництво, не
руйнувати самоврядування, не червертувати Бучу на догоду замовникам
справи про 890 га.
На збори були запрошені і народні
депутати Ярослав Москаленко, Ольга
Червакова, Ірина Суслова, Володимир Ар’єв, Володимир та Марія Іонова, Юрій Луценко - генпрокурор,

А Віктор Майбоженко,
перший заступник голови КОР,
який на сьогодні очолює Тимчасову комісію КОР з питань
формування меж Бучі, повідомив, що наразі направлено запити у 13 інстанцій, які повинні
надати відповіді по цим 890 га.
Як тільки весь пакет відповідей
буде надіслано, то першими довідаються бучанці під час виїзного засідання комісії. На даний
час майже половина відповідей
від установ уже отримана.
нансних подій у виборчому окрузі,
варті більше, ніж відверта розмова
з громадою? А, може, це страх перед
народом, який виявився мудрим і
єдиним, який вимагає фактів і правди? Не завітали на громадські збори
і ті, хто збурює переділ Бучі. А та частина громади, яку не чують і яка в
сотні разів переважає чисельно опо-

нентів влади, хотіла б почути відповідь на запитання: на догоду кому чи
чому писалися звинувачення у розкраданні 890 га лісу першої категорії,
знаючи, що на цій території живуть і
працюють десятки тисяч людей? Хіба
це не спроба знищити місто як таке?
Хіба це не наступ на сусіда, на людину, яка живе поруч із року в рік?
На противагу мовчанці з того боку,
детальний виступ завідуючого юридичним відділом Бучанської міської
ради Тараса Шаправського дав відповіді на багато актуальних питань, які
непокоять мешканців. Його двадцятихвилинний виступ і щодо «шведського експерименту», і щодо меж
територіальної громади, і щодо рішення КОР допомогли розібратися
у ситуації, яку штучно розкручують.
Проте і запитань було не менше. Начальник відділу освіти БМР Олег Ци-

Олександр Слобожан, заступник виконавчого директора Асоціації міст України, пообіцяв бучанцям відстоювати
інтереси громади на всіх рівнях.
Збори ухвалили резолюцію, в
якій пролунала готовність відстоювати честь і гідність рідного міста та його керівництва. А також
було створено Координаційну
раду порятунку міста.
мбал з хвилюванням цікавився, як
цей правовий нігілізм може позначитися на функціонуванні закладів
освіти, що мають держакти на 26 гектарів землі. З болем про АТОвців виступив голова зборів військовий капелан Анатолій Кушнірчук, про загрози для всіх мешканців говорив із
трибуни Василь Олексюк. Інвалід 2
групи заявила, що не може приватизувати ділянку через вилученння документів і вважає, що триває знущання з народу. На це Тарас Олександрович зазначив, що людей, які не встигли з різних причин приватизувати
землю, чимало і сьогодні. Ця робота
у місті паралізована.

Зі словами подяки громаді взяв слово
міський голова Анатолій Федорук:
- Події довкола міста схвилювали
кожну родину. І питання тут не у
Федоруку: топчеться місцеве самоврядування у державі. Юридична прірва, у якій опинилося місто,
завтра може чекати й на інші міста. Тому важливо відстояти право на місцеве самоврядування.
Впевнений, що з такою громадою
перемогти простіше тих, у кого за
гаслами не співпадають дії. Пишаюся Громадою з великої літери.
Іван СВІТЛИЧНИЙ

Резолюція зборів Бучанської громади від 23 жовтня 2016 року
Сьогодні ми є свідками становлення
української політичної нації, творцями якої є не лише Президент, Уряд,
народні депутати, але й представники місцевого самоврядування, які в
прагненні виконувати закон України
та волю громади, мають на меті досягти європейського рівня розвитку
країни та створити насправді силь-

ну та спроможну об’єднану територіальну громаду з центром в місті Буча.
Такий розвиток подій не влаштовує
антинародні сили, які всіляко перешкоджають цьому процесу, намагаючись дестабілізувати ситуацію в місті та ввести його в політичний та соціальний колапс. Це є грубим порушенням Конституції України, Євро-

пейської Хартії місцевого самоврядування, Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та міжнародних вимог, які постали перед Україною після Революції Гідності.
Буча у цей складний для нашого міста час показала приклад єдності,

згуртованості, толерантності, поваги
до керівництва міста, що роздратувало певні політичні сили, які намагаються спровокувати відсторонення
легітимно обране керівництво міста
шляхом дискредитації.
Збори Бучанської громади засуджують неправомірні дії органів проЗакінчення на сторінці 3.

преси, громадян, не суд, а судилище.
Не треба бути юристом чи адвокатом, щоб зрозуміти всю абсурдність
обвинувачення, яке лягло в основу
підозри і подання про відсторонення, враховуючи грунтовність доказової бази сторони захисту.

ОЧИМА ОЧЕВИДЦЯ

Хлопці, не
того судите

- Федорук - наш мер! Федорук - наш
мер! Федорук - наш мер!,- скандують
бучанці під стінами сумнозвісного
Печерського районного суду, а потім
переходять до інших речівок.
А в цей час у невеличкому судовому залі суддя Підпалий спочатку виголошує свій вердикт журналістам,
мовляв, суд мусить ретельно захищати державні таємниці, тож хлопці і дівчата, вам, як потенційним розповсюджувачам цього «інкогніто», бути
присутніми в залі - зась. Доводи тележурналістів, активістів, підозрюваних та їхніх адвокатів на «незалежного» суддю впливу не мали. А коли
один з присутніх в залі впевнено виголосив, що вони мають право висвітлювати хід судового процесу і що нікуди не підуть, суддя Підпалий, наче
хтось підпалив його, вискочив із залу
й стрімголов помчав до нарадчої кімнати. Один з активістів ледве встиг
судді-втікачу навздогін донести думку, що, мабуть, «принциповий» Підпалий побіг радитися… І лише, коли
до зали зайшов наряд поліції, журналісти й активісти відступили.
А бучанці на вулиці все продовжували бунтувати. Багатоголосе «Федорук - наш мер!» котилось печерськими пагорбами, ніби вдовбуючи в голови суддів та прокурорів, що затія проти мера Бучі – марна справа і, як в на-

роді кажуть, неварта виїденого яйця.
Якась, гостра на слово молодичка,
що стояла поруч мене, розповідала
своїй подрузі, щоб та даремно не переживала за нашого мера. Адже поряд
з Федоруком на лаві підсудних повинні сидіти київські бургомістри, котрі
ще на початку 19-того століття дозволили будуватися в Лісовій Бучі, скажімо Штамму, Камінському, Патону,
Булгакову та багатьом іншим шанованим людям України.
- При чому тут бургомістри,- мовила у відповідь подруга,- вони давно відійшли у світ інший, а от окремі голови ради міністрів Української Радянської соціалістичної республіки,
які ще й досі топчуть ряст, лаву підсудних поповнити повинні, я вже не
кажу про прем’єр-міністрів незалежної України.
- А якщо немає підтверджуючих документів, що вони давали дазволи на
будівництво в лісі, тоді як?
- Ну й ти, пришелепкувата, моя люба
подруго. Якщо немає таких рішень, то
є побратими Луценка, котрі зобов’язані були контролювати цей процес.
Для таких роззяв у карному кодексі
можна підібрати також кілька статей.
От тільки на цей випадок потрібна довга лава для підсудних.
- А ти маєш рацію, якби твої слова та
Луценкові у вуха.
Ну що тут скажеш – ні взяти, ні добавити. Недаремно мовиться в прислів’ї: народ скаже, як зав’яже.
Євгенія ОЛЕНЕНКО

куратури та судочинства, окремих
народних депутатів України та бездіяльність центральних засобів масової інформації.
Ми підтримуємо нині діючого міського голову та легітимно обране керівництво, які своєю наполегливою
та самовідданою працею забезпечили
стабільний розвитку міста. Виконуючи закон України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад»
Бучанська об’єднана територіальна
громада з адміністративним центром
у місті Буча дійшли до етапу виборчого процесу, який загальмувався у часі.
Вважаємо, що Президент України, Верховна Рада України, Кабінет
Міністрів України, Генеральна Прокуратура України, органи судової
влади, Київська обласна державна
адміністрація, Київська обласна рада
у випадку публічних, демонстративних та масових проявів упередженого висвітлення ситуації навколо Бучі
та перешкоджання ефективної роботи органів місцевого самоврядування зобов’язані негайно реагувати на
це відповідно до чинного законодавства України.
Враховуючи викладене, учасники зборів одностайні у своєму прагненні створити Координаційну раду
з відстоювання інтересів громади
та доручити їй розробити дорожню
карту врегулювання правової ситуації в місті. На підставі викладеного ,
збори Бучанської громади
ВИРІШИЛИ:
1. Створити координаційну раду з
відстоювання інтересів міста у кількості 23 осіб.
2. Звернутись до голів депутатських фракцій Верховної ради України з ініціативою створення тимчасової слідчої комісії для розслідування можливих неправомірних організованих дій судових органів, органів
прокуратури України, інших державних органів, приватних фізичних та
юридичних осіб з метою протиправного заволодіння земельними ділянками під забудову та іншим нерухомим майном жителів міста Буча в
особливо великих розмірах, що може
призвести до позбавлення прав на
майно близько 20 тис. осіб.
3. Звернутись до Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування з
ініціативою провести виїзне засідання Комітету в м. Буча Київської області з метою розв’язання складної
соціально-економічної ситуації, що
склалась в місті і несе в собі загрозу
місцевому самоврядуванню та процесу добровільного об’єднання територіальних громад.
4. Доручити народним депутатам,
які є членами Координаційної ради,
ініціювати у встановленому законом порядку, проведення парламентських слухань у Верховній Раді України з наведених вище питань.
5. Звернутись до Комітету Верховної Ради України з питань свободи
слова та інформаційної політики з
проханням розглянути на засіданні
комітету поведінку народного депутата України Червакової О.В., та надання оцінки фактам розповсюдження Черваковою О.В. неправдивих відомостей щодо ситуації та подій, які
відбуваються у м. Буча, по відношенню до його мешканців, органу місцевого самоврядування, депутатського корпусу та посадових осіб Бучанської міської ради.
6. Звернутись до Кабінету Міністрів України з проханням розглянути на засіданні уряду питання земле-

користування у м. Буча Київської області режиму використання земель
та їх розмежування, а також прийняти рішення про відсутність компетенції Уряду щодо володіння, користування та розпорядження земельними ділянками в межах міста Буча,
яка належить жителям міста та територіальній громаді.
7. Звернутись до Президента України з проханням взяти розслідування
кримінального провадження відносно посадових осіб Бучанської міської ради на особистий контроль та
забезпечити об’єктивне та неупереджене досудове розслідування.
8. Звернутись до провідних телеканалів України та друкованих ЗМІ з вимогою об’єктивно висвітлювати події,
що відбуваються в м. Буча і не використовувати неперевіреної інформації.
Координаційна рада з
відстоювання інтересів громади
Співголови:
- Москаленко Ярослав Миколайович
– депутат Верховної ради України
-Старикова Ганна Віталіївна- голова Київської обласної ради
Члени координаційної ради:
-Євтушок Сергій Миколайович –
депутат Верховної ради України
- Майбоженко Володимир Володимирович- перший заступник голови
Київської обласної ради
- Добрянський Ярослав Вікторович- депутат обласної ради, перший
заступник міського голови
- Голова Київської обласної державної адміністрації ( за згодою )
- Слобожан Олександр Володимирович- заступник виконавчого директора Асоціації міст України
-Ципящук Катерина Олександрівна- депутат міської ради, голова комісії з з питань регламенту, правової політики, депутатської етики
та контролю за виконанням рішень
ради та її виконавчого комітету
-Косенко Віталій Вікторович- керівник ТОВ «Техпромсервіс ЛТД»
- Гапоненко Олександр Васильович
– керівник ТОВ « Транском»
- Стальний Андрій Володимирович - Голова правління «ЮТЕМ»
-Яцюк Василь Петрович – голова наглядової ради ПРАТ « Меліоратор»
-Джам Оксана Іванівна –завідуюча
педіатричним відділенням Бучанської лікарні
-Брагінський Микола Івановичголова профспілки медичних працівників
-Науменко Валентина Василівна – голова профспілки працівників освіти
-Стадніченко Світлана Броніславівна – голова Громадської організації інвалідів «Відгук»
-Райчук Микола Вікторович – голова Громадської організації «Бучанська міська організація ветеранів Афганістану»
-Говоров Володимир Васильовичголова Громадської організації ветеранів війни, Збройних сил та учасників бойових дій
-Корольова Ірина Броніславівнаголова Громадської організації «Рідне місто»
-Єрига Павло Іванович- Синяківський сільський голова
-Микиша Світлана Михайлівна –
Блиставицький сільський голова
-Покрасьон Олег Григорович- Гаврилівський сільський голова
-Шаправський Тарас Олександрович- завідувач юридичного відділу
Бучанської міської ради
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Анатолій Федорук:
- Не може слідчий суддя,
проти якого особисто відкрите кримінальне провадження,
приймати рішення від імені
народу України. Сподіваюсь,
що судді Апеляційного суду
мають служити народу України, а не керуватись вказівками з коридорів влади. Наступ на місцеве самоврядування не
пройде. Територіальна громада Бучі
виборе своє право керувати в себе
в місті самостійно. Я можу лише заявити про те що, очікуване рішення,
дивлячись на те, як відбувався судовий процес, в закритому режимі, без

Закінчення. Початок на сторінці 2.
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Прямий зв’язок з громадою
Щоденно до редакції газети «Бучанські новини» приходять десятки людей, які висловлюють занепокоєння з приводу того свавілля, яке чинять «правочинці» щодо Бучі та
її керівництва. В редакції є докази письмових звернень,
листів на підтримку Анатолія Федорука, Василя Олексюка
з проханням оприлюднити позицію мешканців Бучі через
газету «Бучанські новини». Всі, хто має логіку, розуміють,
для чого розігрується цей спектакль. Тому заявляють вони будуть відстоювати мера, який підняв Бучу з колін,
і не дадуть недолугою рокировкою нав›язати власний сце-

РЕМАРКА!

ЗАПИТАННЯ ПО СУТІ
У зв’язку з тимчасовим відстороненням міського голови від виконання
посадових обов’язків, хто зараз виконує відповідні обов’язки?
В Бучанській міській раді пояснили:
До міської ради не надходила ухвала Печерського суду щодо відсторонення міського голови від
займаної посади. У разі надходження ухвали відповідно до розподілу функціональних обов`язків
виконання обов`язків буде покладено на першого
заступника міського голови.

Повертаючись до подій десятирічної давнини,
спробуємо порахувати, скільки ж державних мужів були причетні до 890 га бучанського лісу?
Процедура надання Бучі статусу міста обласного підпорядкування узгоджувалася на рівні
Київської обласної ради, Київської обласної
державної адміністрації, Кабінету Міністрів та
врешті Верховної ради України.
В цілому в даному процесі було задіяно не менш,
як кілька сотень посадовців вищого рангу та народних обранців. І між тим, Постановою Верховної Ради України від 09.02.2006 «Про віднесення
селища міського типу Буча Ірпінської міської ради
Київської області до категорії міст обласного значення» Бучу було визнано містом площею 2,6 тис.
га, включаючи і 890 га, які сьогодні розглядаються

ЛИСТ В РЕДАКЦІЮ

Звернення
до Віктора Бархоленка

Шановний пане Вікторе, я, Поперечна О.П. – мешканка міста Буча.
Мені стає дуже боляче, перечитуючи
ваші істерики з 2000 р. на Федорука
А.П., голову міської ради м. Буча.
Ви є мешканцем Бучі (я так думаю),
тож хочеться вас запитати, що зробили
ви хорошого, доброго для міста Буча і
його мешканців? Ви були в Ірпінській
міській раді, що доброго зробили в Ірпені? Тоді головував пан Скаржинський
– ви ж мовчали, нічого не бачили. Пан
Скаржинський був для вас гарний господарник. Добрий? Не порушував законів, працював чесно і відкрито, так?
Таких людей ви хочете бачити при владі? Будьте чесним і справедливим до
керівників і людей, які творять добро в
вашому місті.
На Бучанського мера Анатолія Петровича Федорука ви пишете приблизно 15
років кляузи. Щоб тільки вас помітили,
ви йдете на найпідліші витівки. Ви - боягуз і нікчема.
Ви розпочали довгу і нескінченну погоню наклепів на мера нашого міста.
Це ж треба мати час, нічого не робити,
а тільки займатися справами Федорука
та всієї його сім’ї!
Скажіть, чим ще ви займаєтесь, де
працюєте? Яку користь приносите місту Буча та його мешканцям?
З тих пір, як вас не вибрали мешканці
міста Бучі в мери, розпочалися звинувачення нашого голови, що б він доброго не робив. Ви знаєте, мені спадає на
думку, що у вас викривлений розум.
Чого ви добиваєтесь? Бути мером міста Буча?
За вас ніхто не проголосує і не вибере.
Ви чесно зізнайтесь своєму народу. Будучи депутатом міста Ірпінь, ви отримали землю (може, й не одну ділянку).
Це по закону? Чи побудувалися ви на
тій ділянці, я про це не знаю і не хочу
знати. Тільки знаю, що ви людина заздрісна, і в цьому ваша біда. Ніякої користі від вас немає. Схаменіться і згадайте, яким було селище Буча. Не шукайте
суддів, прокурорів... Судді і прокурори
– ми жителі міста Буча.
На даний час ми пишаємось своїм містом, йде його розбудова, місто квітне,
розвивається, побудована українська
православна церква – велика і красива,
парки, велодоріжки, дороги, садочки,
центр творчості для дітей, дитяча поліклініка. А яка красива площа в центрі
міста, де мешканці святкують 1 вересня, День міста, День Незалежності та
багато інших свят. Чого вартий лише
один Міський парк? А базари, магазини, аптеки, і все це за час головування
Анатолія Петровича Федорука. Скільки зроблено – всього не перерахуєш.
Місто і далі впорядковується, і все для
людей та їхнього блага.
Так, може мер і має помилки, але не
помиляється той, хто нічого не робить.
Федорук – самородок: з такого захара-

нарій Напевне, це не подобається окремим діячам місцевого і державного рівня, адже бучанська громада вийшла
із «дитячих штанців» і їй не можна нав›язати чужу думку
або ідеологію. Не можна розпалити в громаді і вогонь внутрішніх протиріч, бо вона єдина у своїх прагненнях. Отже,
сподіватися на те, що бучанців легко перетворити на табун, не вдасться нікому. Тому не варто вірити тим, хто заявляє, що бучанців зганяють на акціїї непокори. Це свідомий вибір громади, яка не зрадить Бучу та її керівництво.
Решта заяв і злорадство окремих зловмисників, яким чим
гірше в громаді, тим краще - від ЛУКАВОГО!

щеного селища створив Місто! Що було
там, де зараз гарні будинки? Звалище
сміття та будівельних відходів, а на території кінотеатру «нужник». Ви, Вікторе, того не бачили, а коли все це привели до ладу і люди задоволені, ваші очі
розплющилися, і ви «риєте».
Підіть подивіться туди, де нема забудови. Прогуляйтеся лісом. Що там робиться? Ви хоч раз пішли на суботник? Покажіть, що Ви є господарник і вболіваєте
за місто і за ліси не на словах, а справами.
Ви пишете, що зібрали тисячу підписів проти Федорука, а чи достовірні
вони? Але ж місто Буча має приблизно
30 тисяч населення, з яких 20 тисяч повнолітніх. Ми теж зберемо підписи на
захист нашого мера - і не тисячу, а набагато більше.
Федорук має підтримку і чоловічу
гідність, тому і не пише таких брудних
листівок, як Ви, маючи свої повноваження. На відміну від вас, який підкидає свою газетку «Народна воля» в
кожний двір ночами. Газета на 10 сторінках і все проти мера. Скажіть, де ви
взяли фінанси на папір, на друк і на тих
людей, хто її розносив? Це все чесно?
Скільки пішло на це коштів?
Я знаю, що ви – людина мстива і будете мене шукати. Але знайте - я ворогів
не маю і не боюся.
Пане Вікторе, якщо Федорука усунуть
з посади:
1. Ви сподіваєтеся зайняти його місце?
2. Ваші друзі?
3. Колега?
4. Місто буде процвітати?
5. Буде чесна справедлива влада?
6. Будете задоволені? Запануєте…
7. Матимете ділянки, квартири безкоштовні і ще багато чого, прийшовши до
влади на все готове…
Ви цього прагнете і добиваєтесь? Ви б
ніколи не зробили із селища місто, бо
Ви – нездара.
Не сподівайтесь, ми відстоїмо нашого
голову.
Шановні мешканці міста Буча!
Не дамо вчергове спаплюжити нашого мера, який працює і віддає всю свою
енергію на покращення міста і життя
мешканців. Знайте! Прийде до влади
інший, ми тільки втратимо. Все стане.
Якщо людина працює, наводить лад, то
її за це треба зганьбити? Якщо робить
хороше для міста і людей, це підозріло? Не стійте осторонь – «моя хата
скраю…»
А Вам, пане Вікторе, моя порада: зберіть всі свої негативи і йдіть у нашу новозбудовану церкву, помоліться Богу за
своє здоров’я і здоров’я вашої сім’ї. Хай
Бог вам відпустить всі ваші гріхи і хай
вийде з Вас все зло. Займіться добрими
справами і до вас потягнуться люди.

Поперечна О.П.,
мешканка Бучі

ГПУ як ліс І категорії та відносяться за межі міста.
Склад ВР на той час включав майже 500 депутатів. З огляду на прийняття рішення, більшість,
яка проголосувала за 890 га у складі міста, сьогодні разом з громадою має відстоювати її права під
Печерським судом.

Звернення Громади Петропавлівської
парафії Української православної церкви
до Генерального прокурора Юрія Луценка
Щодо розгляду справи
Голови Бучанської міської ради Федорука А. П.
Шановний Юрію Віталійовичу!
Звертаємося до Вас з проханням не відсторонювати без обгрунтованих
причин з займаної посади Голову Бучанської міської ради Федорука Анатолія Петровича. Просимо об’єктивного розгляду справи.
Федорук А. П. вкладає свою душу в розвиток та благоустрій міста. Він є генератором ідей, творить добро на благо людей заради майбутнього, турбується про всіх і про кожного. Місто Буча завдяки зусиллям Федорука А. П. в
останні роки дуже змінилося: це прекрасне місто з новими мікрорайонами,
зонами відпочинку, із зручною сучасною інфраструктурою.
Голова Бучанської міської ради сприяє розвитку православних церков у місті, які потрібні для духовного життя людей. За заслуги перед православною
церквою Федорук А.П. був нагороджений двічі церковними орденами.
Анатолій Петрович – це людина великої душі, достойний Голова Бучанської
міської ради, достойний господар міста Буча.
З повагою Громада Петропавлівської парафії УПЦ

ЄДИНА ГРОМАДА •
Шановні бучанці!

ГО «Спілка місцевих підприємницьких товариств с. Луб’янка» не
може стояти осторонь та не висловити свою позицію щодо подій, які
відбуваються навколо Бучі.
Жителі села Луб’янка одними з
перших підтримали реформу децентралізації та 90%-ми підтвердили
намір створення Бучанської об’єднаної громади.
Буча нині дійсно переживає складні
часи, хоча за 18 років очільником Бучі
Анатолієм Федоруком, виконкомом,
депутатами міськради та небайдужими жителями міста проведена злагоджена робота, що доводить - Україна може бути європейською. Впевнені, що Анатолій Петрович Федорук є справжнім лідером, порядним

професіоналом, піонером місцевого
самоврядування та гідний надалі
очолити та вести вперед Бучанську
об’єднану територіальну громаду.
Сподіваємося, що розслідування не буде упередженим зі сторони
слідчих органів, керівництво держави не проігнорує думку громадськості, депутати обласної та Верховної ради не будуть байдужими.
Думка жителів Бучанської об’єднаної громади буде почута та взята
до уваги. Та абсурдна ситуація, яка
склалась навколо Бучі та її очільників, в найближчий час буде завершена. Правда переможе!
ГО «Спілка місцевих підприємницьких товариств с. Луб’янка»

ОБЕРЕГИ

Камінь на всі випадки життя
З давніх часів люди використовували камені для захисту свого
життя і здоров’я, залучення успіху
і посилення здібностей. Підбір
оберега — складна і відповідальна справа, оскільки мінерал може
впливати на енергетику людини.
А як він впливатиме — позитивно чи негативно — залежить від
того, наскільки точно вдалося
підібрати свій камінь, адже в ньому зосереджено сплетіння різних
стихій і енергії. Як дізнатися свій
камінь-талісман – про це ми і поговоримо в цій статті.

Багато хто плутає поняття амулет і талісман. Це два дуже схожих терміна, але
все ж деяка відмінність у них є. Амулети
створені тільки для захисту людини, а
талісман може і оберігати свого власника і притягувати позитивну енергію.
До речі, є камені, які не втрачають своїх
властивостей ніколи, а інші зберігають
енергетику тимчасово.
Є безліч варіантів вибору оберегу: за
зодіакальним принципом, за роком або
місяцем народження, іменем, групою
крові та ін.

Камені-талісмани по місяцях:

• Січень - самоцвітні камені, (кварц,
гранат).
• Лютий - аметист або онікс.
• Березень - турмалін, яшма.
• Квітень - алмаз, гірський кришталь,
сапфір.
• Травень - нефрит і смарагд.
• Червень - перли або місячний камінь.
• Липень – рубін і карнеол.
• Серпень - сердолік або хризоліт.
• Вересень - сапфір і перідот.
• Жовтень - берил і аквамарин.
• Листопад - топаз або тигрове око.
• Грудень - блакитний циркон або бірюза.

Камені-талісмани
за знаком зодіаку

Козерогам визначено опал; у Водоліїв
талісман – сапфір; у Риб – хризоліт; Овнам - аметист (бажано рожево-бузкового відтінку); Тільцям принесе удачу
агат; Близнюкам – берил; для Раків талісманом є смарагд; Левам потрібен ру-

бін; Діви сміливо можуть обирати яшму
зеленого кольору; Терези оберігають
прозорі (безколірні) камені, наприклад,
алмази і діаманти; Скорпіонів захищатимуть жовті топази; Стрільців – бірюза
(зеленого відтінку).

Камені-талісмани за
планетами-покровителями

Ви народилися в неділю, то Ваш камінь –
рубін чи гранат, тобто камені з відтінками
червоного кольору. Планета Місяць тісно
пов’язана з понеділком, а каменем-талісманом є перли або камені молочно-білого відтінку. Планеті Марс відповідає
корал, а ось Меркурію підходять смарагд
і всі камені, з будь-якими відтінками зеленого кольору. Для Юпітера талісманом
стане циркон або жовтий сапфір. У Венери талісман – діамант. Планета Сатурн
протегує синього сапфіра.

Камені-талісмани за статтю

В жіночих руках “жіночий” камінь принесе щастя її власниці, а ось вже чоловіку такий камінь талісманом не стане, а,
навпаки, може залучити невдачу. Таке ж
«правило» відноситься і до “чоловічим”
камінчиків, тобто їх позитивна енергія
діє тільки на сильну стать. Наприклад,
камінь тигрове око вважається жіночим.
Астрологи рекомендують носити його
дівчатам, після свого повноліття. Носити
тигрове око потрібно правильно, адже
активність цього каменю непостійна. Наприклад, коли Місяць йде на спад, у тигрового ока досягається пік активності, і
він здатний захистити свою господиню
від різних недуг: запалень або переохолоджень. А ось за повного Місяця тигрове око трохи втрачає свою силу, але може
врятувати від мігреней. головних болів.
Існує повір’я, що тигрове око можуть
носити і чоловіки. Якщо чоловік буде носити, не знімаючи, жіночий камінь протягом багатьох років, то він стане бачити
в повній темряві, як кішка.

Камені-талісмани за характером

Запальним натурам строго протипоказано носити будь-які камені червоного
кольору і відтінку, наприклад, гранат або
рубін. Вони ідеально підійдуть врівноваженим, скромним людям з м’яким характером. Смарагд – камінь універсальний,
допомагає виявляти в людях їх найкращі

ОБЕРЕЖНІСТЬ НЕ ЗАВАДИТЬ!

Ми підібрали найбільш важливі
поради спеціалістів.
При похолоданні люди вмикають додаткові електрообігрівачі, мережа перевантажується і
з 7.00 до 10.00 і з 17.00 до 20.00
працює в аварійному режимі.
Щоб не відключилася електрика,
не варто в цей час користуватися пральними та посудомийними машинами, прасками, електрочайниками, пилососами.
— Звичайні абоненти — це
споживачі третьої категорії.
Вони можуть бути знеструмлені
до 24 годин. Споживачі другої
категорії — до 1 години. Щоб
отримати другу категорію, споживач має обґрунтувати, що
довго не може обходитися без
світла. Приміром, має підлогу з підігрівом, насос на воду чи опалення. Є споживачі першої категорії — установи, які
без струму не можуть і хвилини. Це лікарні, пологові будинки, відділення Національного банку, поліція, Водоканал.
Вони підключені до дизельних електростанцій або акумуляторів. У разі аварійного вимкнення перемикаються на інші
джерела протягом секунд.
— Вимкнення світла не має познача-

може талісман з флюоритом, яшмою або
блакитним топазом.
Тим, хто прагне до просвітління або самовдосконалення важливо знати, який
камінь буде цьому сприяти. Для духовних
практик і релігійних обрядів часто застосовують предмети і прикраси з нефриту,
олівіну, аметисту, смарагду і циркону.
Позитивно впливають на ауру мінерали
білого кольору.
Який талісман вибрати політику або дипломату? Людині зі світу політики потрібен амулет, що дарує впевненість у собі і
здатність вести за собою. Серед таких мінералів — топаз і турмалін.
Комунікабельність та вміння вести переговори можна підсилити за допомогою
агату, яшми, халцедону і сердоліку.

Відчуйте спорідненість

Професійні талісмани
Людям, які займаються комерцією,
корисно мати при собі прикрасу з
яхонтом, хризолітом, благородною
шпінелью або оніксом.
Підприємці знайдуть свій камінь серед
топазів будь-якого кольору. Позитивно впливають на фінансовий стан свого
власника і приносять успіх в комерційних
починаннях цитрин, авантюрин і малахіт.
Науковці, студенти та люди розумової
праці потребують концентрації уваги і
посилення здібностей. У цьому їм допо-

Дуже обережно слід поводитися зі
старим камінням, що передається із
покоління в покоління. Дізнайтеся
його історію: чи не був він пов’язаний з кривавими подіями, чи не гинули люди, що носили цей камінь, чи не
несе він в собі будь-яку іншу негативну
енергію, здатну завдати новому хазяїну тільки шкоду. Найсприятливіші ті
камені, які не були пов’язані з фатальними сімейними подіями. Вони будуть
тільки позитивно впливати на долю
його власника. Якщо у вас виникнуть
сумніви який камінь саме Ваш – вивчіть інформацію про різні камінчики,
про їх властивості і значення та підберіть собі такий, який буде вам близький за характером. Як дізнатися, що це
саме твій камінь? При його носінні не
повинно бути дискомфорту або тривожності, він повинен «гріти» душу.
У багатьох людей правильно обраний
талісман навіть гріє долоньку, трохи
полежавши на ній. Тоді точно не варто
сумніватися, що цей камінь – Ваш талісман!
Підготувала Алла БАГІРОВА

НАОДИНЦІ З ПРИРОДОЮ

Електроприлади треба
вимикати з розетки
В осінньо-зимовий період, коли
посилюються вітри та не виключені завірюхи, не виключено раптове зникнення електроструму. Що
робити, аби електроприлади в будинку не постраждали від різких
перепадів напруги?

якості, тому він підійде будь-якій людині
без винятку. Інший поширений камінь
опал, навпаки, рідко кому підходить,
і його не можна дарувати, так як може
виникнути ворожнеча між дарувальником і одержувачем. Щоб захиститися
від негативного магічного впливу, досить правильно вибрати свій камінь для
оберега. Здавна сильні магічні властивості приписуються місячному каменю,
чароиту, оніксу, гірському кришталю
і раухтопазу. Якщо зробити талісман з
одним із цих каменів, він буде охороняти сім’ю і будинок від негативу, небезпек і недоброзичливців.

тися на роботі сигналізації з магнітним або магнітномеханічним замком,
яку ставлять на будинки,
ворота, гаражі, домофони.
Вони вимкнуться, але не
заблокуються. Завод-виробник передбачає вимкнення.
— Електроприлади треба вимикати з
розетки. На ніч витягувати з розеток усе,
окрім холодильника. Тоді можна бути
впевненими, що напруга їх не пошкодить. Під час грози, щоб не заземлити заряд, треба вимикати антену. Біля лічильника варто поставити реле напруги, яке
регулюватиме такі «стрибки».

— Коли з›являється світло, одночасно
вмикаються всі пристрої. Через це напруга у мережі замість 220 ледь сягає 150
ват. При такій напрузі холодильник може
не включитися. А якщо і включиться, то
нагріватиметься, «добиратиме» потрібну
потужність. Як перегріється — перегорить. Тому при появі електроенергії не
можна вмикати всі прилади одразу. Краще перечекати пару хвилин.

Два «акти» зимової вистави
Тільки-но повернув з Старо-Яблунської в провулок, який веде до
продовольчого магазину, переді
мною відкрилась зимова вистава
«Ми також хочемо їсти». Зупиняюсь і вимушено стаю глядачем
першого «акту».
На півдорозі до торгової точки посеред провулку лежить дебелий капловухий собацюра і обгризає залишки м’яса з великої кістки, а меншу накрив передньою правою лапою і притиснув її
до обледенілого асфальту. Три ворони
ходять довкруж пса з явним бажанням
відібрати в нього бодай хоч один делікатес. Та, що ліворуч, так близько підійшла до морди капловухого, що той
не витримав і напав на неї, хоча й безуспішно. Цього часу вистачило, щоб
друга ворона встигла схопити меншу
кістку і з нею подалася на коньок даху
хати, що стояла поруч.
Пока дві ворони міркували, як викрасти другу здобич, їхня подруга взяла кістку в лапу, успішно виклювала
мозок з неї і, як щось зайве, кинула її на
дах, вкритий товстим шаром пухкого
снігу. А ті, що на асфальті, вперто ходили довколо морди пса, і продовжували
настирливо шукати шляхи вдалого викрадення його делікатесу. Раптом капловухий стрімко скочив на ноги і схопив одну «активістку» за хвіст. Та несамовито закричала і ледве вирвалась
із його зубатої пащі. Правда, залишила
йому на пам’ять свого чорного хвоста.
У цей час ворона, яка сиділа на коньку, розправила свої великі сіро-чор-

ні крила і, як заправський гірськолижник, почала з’їжджати з даху. Ну, думаю, це вона мчить на поміч своїм подругам. Та в кінці схилу чорна бестія
раптом різко замахала крильми, навмисне б’ючи ними по свіжому пухкому снігу, знову поспішила на верхівку даху. І так вона повторювала свої
дії кілька разів. Оце якось переглядав
телепередачу «Життя тварин», у якій
ведучий розповідав, що ворони у такий спосіб, зимою миються. Виходить,
вони не лише миються, а й моржують.
Відтак вимушено став глядачем другого «акту» зимової вистави.
А тим часом налякані ворони, хвостата і безхвоста, відразу забули про собачий смаколик, піднялись на крило і
мерщій подалися в сторону Тарасівщини. Думаю, після сьогоднішньої події
вони надовго запам’ятають, що у своїх чотириногих братів менших їжу виманювати не варто, бо можна залишитись не лише без хвоста, а й без голови.
Іван ЖУК
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28 жовтня 2016 року

ТЕЛЕПРОГРАМА • 30 жовтня - 6 листопада •

Понеділок • 30 жовтня
21:40 Т/с «Поганий хороший коп
УТ-1
22:30 Свобода слова.

№42 від 28 жовтня 2016 року

6:00,7:00,8:00,13:00,18:40,
21:00,1:30,5:00 Новини.
6:10,6:45,8:10 Спорт.
6:15,8:15 АгроЕра.
6:20,8:20,9:55,22:50,23:15,
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.
9:00,5:45 Вiчне.
9:10 Т/с «Травма».
10:00 Український корт.
10:40 Чоловiчий клуб. Спорт.
11:55 Розсекречена iсторiя.
13:30 Казки Лiрника Сашка.
13:40 Хочу бути.
14:05 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.
21:30,5:25 Новини. Спорт.
21:50 Т/с «Епоха честi».
23:00 Пiдсумки.
23:20 Золотий гусак.
23:50 На слуху.
2:00 Д/ф «Герої України Крути.
Перша Незалежнiсть».
3:00 Д/с «Бог в Америцi».
4:00 Д/с «Подорожуй Литвою».

0:30 Х/ф «Вороги».
2:30 Х/ф «Релiкт».

Новий канал

3:00,2:30 Зона ночi.
5:55,18:00 Абзац.
6:45,8:00 Kids` Time.
6:50 М/с «Том i Джерi шоу».
8:05 М/ф «Рапунцель: Заплутана
iсторiя».
10:00 Х/ф «Ужастики».
12:05 Х/ф «Персi Джексон i
викрадач блискавок».
14:25 Т/с «Не родись вродлива».
19:00 Ревiзор.
21:55 Пристрастi за ревiзором.
0:45 Х/ф «Ейс Вентура - детектив
з розшуку домашнiх тварин».
2:25 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:15,16:00 «Все буде добре!»
8:15,18:30 «За живе!»
9:45 Х/ф «Приборкувачка тигрiв»
11:45 Х/ф «Довгоочiкуване
кохання».
13:40 «Битва екстрасенсiв 16».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
20:00,22:45 «Хата на тата».
1:10 «Один за всiх».
2:20 Слiдство ведуть екстрасенси

Тонiс

Iнтер

6:00 «Таке спортивне життя.
Iрина Дерюгiна».
6:30 «Вiдлуння».
7:00,22:10 Пригоди Остiна Стiвенса
8:00,15:40,17:40,21:30 «Погода».
9:50,16:50 «Алло, лiкарю!»
11:15,19:45 Д/ф «Щоденники
другої свiтової вiйни: день за
днем».
13:45 Мова тварин.
14:40,23:10 Повiтрянi воїни.
16:15 Зоопарки свiту.
17:45 Чарiвнi свiти.
18:15 «Iпостасi спорту».
18:45 В гостях у Д. Гордона. Iрина
Бiлик, ч. 1.
21:00 Сироти дикої природи.
21:40 Українська мрiя Михайла
Поплавського.
0:15 Т/с «Нiч чорних краваток».
2:10 Т/с «Життя на вершинi».
3:10 «Пiсля опiвночi».
4:10 «Свiтськi хронiки».
4:30 «Кумири».
4:40 «Моднi iсторiї с Оксаною
Новицькою».
5:00 «Цивiлiзацiя Incognita».
5:15 Rock Time з Петром
Полтарєвим.

ICTV

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.
10:50,4:20 Реальна мiстика.
11:50 Х/ф «Справи сiмейнi».
13:45 Т/с «Щастя є», 1 i 2 с.
15:30 Т/с «Щастя є».
18:00 Т/с «Спiвачка i Султан», 49с
19:45,2:40 «Говорить Україна».
21:00 Х/ф «Якщо та якби».
23:00 Подiї дня.
23:30 Х/ф «Цар скорпiонiв 4:
Загублений трон».
5:10 Агенти справедливостi.

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 3».
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 «Секретнi матерiали».
21:00 Комедiя «Кандидат».
22:00 «Грошi».
0:25 Т/с «Iмперiя».
1:25 Т/с «Iмперiя». Мовою
оригiналу.
4:15 «Служба Розшуку Дiтей».
5:40,13:25,14:20 «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 Т/с «Крапля свiтла».
15:15 «Чекай на мене».
18:00,19:00 «Стосується кожного
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Схiднi солодощi».
23:00 Т/с «Одну тебе люблю».
1:05,4:55 «Подробицi» - «Час».
2:05 Х/ф «Юденкрайс, або Вiчне
колесо».
3:20 Х/ф «Iван Франко».
5:45 Служба розшуку дiтей.
5:50,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
6:50 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
10:10 Зiрка YouTube.
11:30 Без гальм.
11:55,13:20 Дивитись усiм!
12:45,15:45 Факти. День.
14:05,16:20 Х/ф «Ханна.
Досконала зброя».
16:45 Х/ф «Солт».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Бiльше нiж правда.

Канал «Україна»

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 • 1 листопада
14:10 Т/с «Вiддiл 44».
УТ-1
15:05,16:20,21:40 Т/с «Поганий

6:00,7:00,8:00,13:00,18:40,
21:00,1:30,5:00 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.
9:00,5:45 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.
14:05 Суспiльний унiверситет.
14:55 Подорожнi.
15:50 Борхес. Україна на картах:
географiя з iсторiєю.
16:30 Д/с «Клуб пригод».
17:30 Д/с «Аболiцiонiсти - борцi
проти рабства».
18:25,1:20 Новини. Свiт.
19:00,1:45 Новини. Культура.
20:00 Ре:форма.
20:30 Нашi грошi.
21:30,5:25 Новини. Спорт.
21:50 Т/с «Епоха честi».
22:45 З перших вуст.
23:00 Пiдсумки.
23:20 Золотий гусак.
23:50 На слуху.
2:00 Класики свiтової лiтератури.
2:15 Свiтло.
3:00 Телевистава «Пора жовтого
листя».
4:00 Д/с «Подорожуй Литвою».

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 3».
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 «Секретнi матерiали».
21:00 Комедiя «Кандидат».
22:00 «Новий Iнспектор
Фреймут. Мiста».
0:25 Т/с «Iмперiя».
1:25 Т/с «Iмперiя». Мовою
оригiналу.
4:15 «Служба Розшуку Дiтей».

Iнтер

5:45,11:15,12:25,14:20 «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».
15:40 «Сiмейний суд».
16:40 «Давай одружимося».
18:00,19:00 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
23:00 Т/с «Одну тебе люблю».
1:10,4:45 «Подробицi» - «Час».
2:10 Х/ф «Назар Стодоля».
3:25 Х/ф «Юденкрайс, або Вiчне
колесо».

ICTV

4:20 Факти.
4:40 Провокатор.
5:25,20:20 Громадянська оборона
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
9:45,16:45 Т/с «Винищувачi 2».
11:50,13:20 Х/ф «Вороги».
12:45,15:45 Факти. День.

хороший коп».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
22:30 Х/ф «Обитель зла 3.
Вимирання».
0:30 Т/с «Чорний список 2».
2:00 Х/ф «Код доступу «Кейптаун

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.
20:55 Київ вдень та вночi.
21:50 Любов на виживання.

СТБ

6:25,16:00 «Все буде добре!»
8:25 «Все буде смачно!»
9:20,18:30 «За живе!»
10:50 «МастерШеф 5».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
20:00,22:45 «МастерШеф 6».
23:50 Давай поговоримо про секс
1:45 Слiдство ведуть екстрасенси

Тонiс

6:00 «Таке спортивне життя.
Олександр Крикун».
6:30 Зоопарки свiту.
7:00 Пригоди Остiна Стiвенса.
8:00,15:40,18:40 «Погода».
9:50,16:50 «Алло, лiкарю!»
11:15,19:45 Д/ф «Щоденники
другої свiтової вiйни: день за
днем».
13:45 «Будьте здоровi!»
13:55 Чарiвнi свiти.
14:45 Повiтрянi воїни.
16:15,23:50 Сироти дикої природи
17:45 «Соцiальний статус: ваша
пенсiя».
18:20 «Цивiлiзацiя Incognita».
18:50 В гостях у Д. Гордона. Iрина
Бiлик, ч. 2.
21:00 Урочистий благодiйний
вечiр до 90-рiччя Богдана
Гаврилишина.
0:20 Т/с «Нiч чорних краваток».
2:10 Т/с «Життя на вершинi».
3:10 «Пiсля опiвночi».
4:10 «Свiтськi хронiки».
4:40 «Кумири».
4:50 «Моднi iсторiї с Оксаною
Новицькою».
5:10 Rock Time з Петром
Полтарєвим.

Канал «Україна»

учнів бучанських шкіл відпочивають в курортних зонах України.
Так, лише за дев’ять місяців 2016
року більше ніж 2000 дітей отримали допомогу на загальну суму
близько 27 млн. гривень.
До того ж, завдяки міській програмі «З турботою про кожного»
вразливим верствам населення
стає легше придбати товари та

6:00,7:00,8:00,13:00,18:40,21:00,
1:30,5:00 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.
9:00,5:45 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?
14:05 Суспiльний унiверситет.
14:55,2:15 Свiтло.
15:40 Гра долi.
16:10 Мистецькi iсторiї.
16:30 Д/с «Клуб пригод».
17:30 Д/с «Аболiцiонiсти - борцi
проти рабства».
18:25,1:20 Новини. Свiт.
19:00,1:45 Новини. Культура.
20:00 Д/ф «Протидiя».
20:30 Слiдство. Iнфо.
21:30,5:25 Новини. Спорт.
21:50 Т/с «Епоха честi».
22:40 Мегалот.
22:45 З перших вуст.
23:00 Пiдсумки.
23:20 Золотий гусак.
23:50 На слуху.
2:00 Класики свiтової лiтератури.
3:00 Телевистава «Пора жовтого
листя».
4:10 Д/ф «Раїса Недашкiвська. Те,
що не вмирає».

Тонiс

ICTV

4:10 Студiя Вашингтон.
4:15 Факти.
4:40 Провокатор.
5:25 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
9:45,16:40 Т/с «Винищувачi 2».
11:40,13:20 Х/ф «Код доступу
«Кейптаун».
12:45,15:45 Факти. День.
14:05 Т/с «Вiддiл 44».
15:05,16:20,21:40 Т/с «Поганий
хороший коп».

Інформація БН

СТБ

6:50,16:00 «Все буде добре!»
8:50 «Все буде смачно!»
10:45,18:30 «За живе!»
12:05 «МастерШеф 5».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
20:00,22:45 «МастерШеф 6».
23:35 Давай поговоримо про секс 2
1:25 Слiдство ведуть екстрасенси

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 Х/ф Готель для Попелюшки
18:00 Т/с «Спiвачка i Султан», 51с
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Х/ф «Клушi».
23:00 Подiї дня.
23:30 Воскресiння Розстрiляного
вiдродження.
1:20 Т/с «C.S.I.: Нью-Йорк».

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».

ліки, отримувати побутові і транспортні послуги, іншу соціальну
допомогу. За дев’ять місяців 2016
року на пільги та субсидії виділено
більш ніж 20 млн. грн. Особливу
увагу також приділяють і соціальному захисту та підтримці учасників АТО та їх сімей.
Дбає місто і про те, щоб громаді
було зручно отримувати медичні
послуги. Тож на радість мешканців
Склозаводської цього року відкрили амбулаторію загальної практики
– сімейної медицини та провели капітальний ремонт фтизіатричного
кабінету. На ці необхідні для громади заходи Бучанська міська рада
виділила більш ніж 5 млн. грн.

Новий канал

3:00,1:55 Зона ночi.
3:55 Х/ф «Незаконне
вторгнення».
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 Варьяти.
21:00 Київ вдень та вночi.
21:55 Хто зверху? 5.
1:50 Служба розшуку дiтей.

Iнтер

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 3».
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 «Секретнi матерiали».
21:00 Комедiя «Кандидат».
22:00 «Повернiть менi красу 2».
0:25 Т/с «Iмперiя».
1:25 Т/с «Iмперiя». Мовою оригiналу
4:15 «Служба Розшуку Дiтей».
5:30,11:15,12:25,14:20,5:25
«Слiдство вели...» з 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».
15:40 «Сiмейний суд».
16:40 «Давай одружимося».
18:00,19:00 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
23:00 Т/с «Одну тебе люблю».
1:10,4:40 «Подробицi» - «Час».
2:05 Х/ф «Наймичка».
3:20 Х/ф «Назар Стодоля».

ТК «Київ»

22:25 Х/ф «Обитель зла 4. Життя
пiсля смертi».
0:30 Т/с «Чорний список 2».
2:00 Х/ф Обитель зла 3. Вимирання

6:00 «Таке спортивне життя. Нiна
Уманець».
6:30 «Вiдлуння».
7:00 Зоопарки свiту.
8:00,15:45,18:45,21:30 «Погода».
9:50,16:50 «Алло, лiкарю!»
11:15 Д/ф «Щоденники другої
свiтової вiйни: день за днем».
13:45 «Соцiальний статус: ваша
пенсiя».
14:45,22:10 Природа сьогоднi.
16:15,21:00 Сироти дикої природи
17:45 Чарiвнi свiти.
18:15 Путiвник прочанина. СвятоТроїцький Густинський монастир, ч.1
18:25 «Цивiлiзацiя Incognita».
19:00 Баскетбол. Лiга Чемпiонiв
«Хiмiк» (Южне) - «Умана Рейєр»
(Венецiя).
21:40 Глобал-3000.
23:10 Повiтрянi воїни.
0:10 «Натхнення».
0:20 Т/с «Нiч чорних краваток».
1:30 Т/с «Життя на вершинi».
3:10 «Пiсля опiвночi».
4:10 «Свiтськi хронiки».
4:35 «Кумири».
4:45 «Моднi iсторiї с Оксаною
Новицькою».
5:00 Rock Time з Петром
Полтарєвим.

6:00,13:15,15:30,5:10 Агенти
справедливостi.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,
1:50 Подiї.
7:15,8:15 Ранок з Україною.
9:15 Зоряний шлях.
11:15,4:20 Реальна мiстика.
15:50 Х/ф «Моя любов».
18:00 Т/с «Спiвачка i Султан», 50с
19:45 «Говорить Україна».
21:30 Футбол. Лiга чемпiонiв
УЄФА. «Бенфiка» - «Динамо».
23:50 Подiї дня.
0:10 Т/с «C.S.I.: Нью-Йорк».
2:40 Х/ф «Цар скорпiонiв 4:
Загублений трон».

Буча піклується про своїх мешканців

За 2016 рік відповідно до завдань
Бучанської міської програми «З
турботою про кожного», відділи
Управління праці здійснило чимало роботи.
Адже завдяки цій програмі соціальну захищеність та підтримку
відчувають як малозабезпечені
громадяни, так і особи похилого
віку та окремі категорії громадян.
Велику увагу приділяють дітям-сиротам, дітям із малозабезпечених сімей та дітям із обмеженими можливостями. Завдяки тісній
співпраці управління праці з благодійними громадськими організаціями дітлахи мають можливість
відвідувати цікаві заходи, проходити майстер-класи та отримувати
подарунки. Щороку більш ніж 500

Середа • 2 листопада
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
УТ-1
20:20 Секретний фронт.

Канал «Україна»

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 «Мiсто добра».
22:55 «Нацiональна Лотерея».

Погода в Бучі

ГАЗЕТА ВИХІДНОГО ДНЯ

УТ-1

Канал «1+1»

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 3».
14:10 «Слiпа».
14:45,4:35 «Мольфар».
15:45 «Сiмейнi мелодрами 6».
17:15,3:05 Т/с «Уламки щастя 2».
20:30,0:45 «Секретнi матерiали».
21:00 Комедiя «Кандидат».
22:00 «Свiт навиворiт 8».
23:00 «Право на владу 2016».
1:15 Т/с «Iмперiя».
2:15 Т/с «Iмперiя». Мовою оригiналу

Iнтер

6:10,11:15,12:25,14:20 «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».
15:40 «Сiмейний суд».
16:40 «Давай одружимося».
18:00,19:00 «Стосується кожного
20:00 «Подробицi».
23:00 Т/с «Одну тебе люблю».
1:05,4:50 «Подробицi» - «Час».
2:05 Х/ф «Iван Франко».
3:40 Х/ф «Наймичка».

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.
10:10,16:40 Т/с «Винищувачi 2».
12:00,13:20 Х/ф «Апокалiпсис
10,5», 1 с.
12:45,15:45 Факти. День.
14:05 Т/с «Вiддiл 44».
15:00,16:20,21:40 Т/с «Поганий
хороший коп».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Iнсайдер.
22:25 Х/ф Обитель зла 5. Вiдплата
0:25 Т/с «Чорний список 2».
2:00 Х/ф «Обитель зла 4. Життя
пiсля смертi».

Новий канал

3:00,1:15 Зона ночi.
4:10 Х/ф «Монстри».
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.
20:55 Київ вдень та вночi.
21:55 Суперiнтуїцiя.
23:15 Хто зверху? 5.

СТБ

6:40,16:00 «Все буде добре!»
8:40 «Все буде смачно!»
9:40,18:30 «За живе!»
10:55 «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.
Вiктор Петренко».
6:30 Глобал-3000.
7:00,22:10 Природа сьогоднi.
8:00,15:40,18:40,21:30 «Погода».
9:50,16:50 «Алло, лiкарю!»
11:15 Зоопарки свiту.
13:45,17:45 Чарiвнi свiти.
14:40,23:10 Повiтрянi воїни.
16:15,21:00 Сироти дикої природи
18:15,4:45 Цивiлiзацiя Incognita
18:50 В гостях у Д. Гордона. Iрина
Бiлик,ч.3
19:45 Д/ф «Щоденники другої
свiтової вiйни: день за днем».
21:40 «Вiдлуння».
0:10 Т/с «Нiч чорних краваток».
1:50 Т/с «Життя на вершинi».
2:50 «Пiсля опiвночi».
3:50 «Свiтськi хронiки».
4:15 «Кумири».
4:25 «Моднi iсторiї с Оксаною
Новицькою».
5:00 Rock Time з Петром
Полтарєвим.

Канал «Україна»

6:00,13:15,15:30,5:10 Агенти
справедливостi.
7:00,8:00,9:00,15:00,
19:00,2:00 Подiї.
7:15,8:15 Ранок з Україною.
9:15,2:50 Зоряний шлях.
11:15,3:30 Реальна мiстика.
15:50 Х/ф «Якщо та якби».
18:00 Т/с «Спiвачка i Султан», 52с
19:45 «Говорить Україна».
21:50 Футбол. Лiга Європи УЄФА.
«Гент» - «Шахтар».
0:00 Президент: вiд мрiї до
звершення.

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 «Прогулянки мiстом».
22:55 «Нацiональна Лотерея».
6:30 «Дотик з Чарльзом Стенлi».

6:00,7:00,8:00,13:00,18:40,
21:00,1:30,5:00 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.
9:00,5:45 Вiчне.
9:10 Т/с «Травма».
9:50 Ре:форма.
10:25,19:30,4:00 Про головне.
11:00 Корупцiя в законi.
12:00 Перша студiя.
12:30 «Схеми» з Н. Седлецькою.
13:30 Казки Лiрника Сашка.
13:40 Хочу бути.
14:05 Суспiльний унiверситет.
14:55 Вiра. Надiя. Любов.
15:55 Театральнi сезони.
16:30 Д/с «Клуб пригод».
17:05 Д/ф «Дорога до Мемфiса»
18:25,1:20 Новини. Свiт.
19:00,1:45 Новини. Культура.
20:00 На пам`ять.
20:30 «План на завтра» з А. Рiнгiс
21:30,5:25 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.
3:00 Д/с «Аболiцiонiсти - борцi
проти рабства».
4:30 Уряд на зв`язку з громадянами

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 3».
14:10 «Слiпа».
14:45 «Мольфар».
15:45 «Сiмейнi мелодрами 6».
17:15 Т/с «Уламки щастя 2».
20:15 «Вечiрнiй Київ 2016».
22:00 «Свiтське життя».
23:00 «Лiга смiху».
0:55 «Квартал i його команда».

Iнтер

5:40,11:15,12:25,14:20 «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».
15:40 «Сiмейний суд».

16:40 «Давай одружимося».
18:00 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Чорне дзеркало».
23:00 Х/ф «Прощення».
1:00 «Подробицi» - «Час».
2:00 «Iгор Тальков. Повержений
в бою».
3:00 «Великi українцi».
3:20 Х/ф «Вавiлон ХХ».
5:00 «Чекай на мене».

ICTV

4:25 Факти.
4:45,3:50 Провокатор.
5:25 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
9:50,16:35 Т/с «Винищувачi 2».
11:50,13:20 Х/ф «Апокалiпсис
10,5», 2 с.
12:45,15:45 Факти. День.
14:05 Т/с «Вiддiл 44».
15:00,16:20 Т/с «Поганий
хороший коп».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Антизомбi.
21:25 Дизель-шоу.
23:55 «Що? Де? Коли?»
0:55 Х/ф «Крижанi солдати».
2:35 Х/ф «Обитель зла 5.
Вiдплата».

Новий канал

2:55,2:20 Зона ночi.
3:00 Х/ф «Монстри 2: Темний
континент».
5:30,18:00 Абзац.
6:20,7:40 Kids` Time.
6:25 М/с «Губка Боб».
6:50 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.
2:15 Служба розшуку дiтей.

СТБ

5:05 «Зiркове життя».
6:55 Х/ф «Осiннiй вальс».
9:05 Х/ф «Вербна недiля».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
18:30,0:00 Т/с «Коли ми вдома».
20:00,22:45 «Танцюють всi! 9».
1:10 Слiдство ведуть екстрасенси

Тонiс

5:55 «Таке спортивне життя.
Олена Вiтриченко».
6:20 «Будьте здоровi!»
6:30,21:40 «Вiдлуння».
7:00,22:10 Природа сьогоднi.
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

Канал «1+1»

7:00,19:30 «ТСН».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 «Свiтське життя».
11:00 «Повернiть менi красу 2».
12:15 Мелодрама «Попелюшка з
райського острова».
14:00 «Голос. Дiти 3».
16:15 «Вечiрнiй квартал».
18:30 «Розсмiши комiка 2016».
20:15 «Українськi сенсацiї».
21:15 «Лiга смiху».
23:10 «Вечiрнiй Київ 2016».
0:55 Х/ф «Три днi».
2:30 «Недiля з Кварталом».

Iнтер

7:00 Х/ф Екiпаж машини бойової
8:15 «Подробицi» - «Час».
9:15 Х/ф «Балада про солдата».
11:10 Х/ф «Ати-бати, йшли

солдати...»
13:00,20:30 Т/с «Поверни мою
любов».
20:00 «Подробицi».
22:30 «Добрий вечiр на Iнтерi».
23:15 «Навколо М».
0:15 Х/ф «Другий шанс».
2:15 Х/ф «Вавiлон ХХ».
4:00 Х/ф «Чекаючи вантаж на
рейдi Фучжоу бiля Пагоди».

ICTV

5:20 М/с «Пригоди мультинят».
6:00 Факти.
6:20 Х/ф «Апокалiпсис 10,5»,1i2с
9:45 Бiльше нiж правда.
10:35 Секретний фронт.
11:35 Антизомбi.
12:30,13:00 Громадянська оборона
12:45 Факти. День.
13:45 Iнсайдер.
14:20 Х/ф «Грошовий поїзд».
16:45 Х/ф «Подвiйний КОПець».
18:45 Факти. Вечiр.
19:20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки
20:05 Х/ф «Праведник».
22:40 Х/ф «Два стволи».
0:40 Х/ф «Крижанi солдати».
2:20 Т/с «Чорний список 2».
4:00 Провокатор.

Новий канал

3:00,1:50 Зона ночi.
4:30 Абзац.
5:25,6:45 Kids` Time.
5:30 М/с «Губка Боб».
6:50 Суперiнтуїцiя.
8:10 Ревiзор.
11:10 Пристрастi за ревiзором.
13:55 Зiрки пiд гiпнозом.
15:55 М/ф «Титан: Пiсля Землi».
17:45 Х/ф «Трансформери».
21:00 Х/ф «Трансформери:
Помста полеглих».
23:55 Х/ф «Монстри».

СТБ

5:50 «ВусоЛапоХвiст».
8:00 «Караоке на Майданi».
9:00 «Все буде смачно!»
9:55,23:05 Т/с «Коли ми вдома».
12:25 «Зваженi та щасливi 6».
16:05 «Хата на тата».
19:00 «Х-Фактор 7».
23:55 «Х-Фактор 7. Пiдсумки
голосування».
1:10 «Танцюють всi! 9».

Тонiс

8:00,10:25,12:20,16:45 «Погода».
9:50 «Шеф-кухар країни» з М.
Поплавським.
11:00,18:50 Д/ф «Щоденники
другої свiтової вiйни: день за
днем».
13:30 «Цивiлiзацiя Incognita».
14:00 Чарiвнi свiти.
15:10 Путiвник прочанина.
Мгарський монастир, ч. 1.
15:20 Михайло Поплавський: PRпроект «Спiваючий ректор».
16:20 Лех Валенса - професор
унiверситету культури.
16:50 Ювiлейний концерт дуету
«Свiтязь», ч. 1.
20:00 Повiтрянi воїни.
21:00 Євромакс.
21:40 «Таке спортивне життя.
Олена Пiдгрушна».
22:00 Х/ф «Нiч Святого
Лаврентiя».
0:00 «Вихiдний, пiсля опiвночi».
1:10 Т/с «Нiч чорних краваток».
1:50 Т/с «Життя на вершинi».
2:50 Х/ф «Знедоленi».

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00,1:35 Подiї.
7:10,5:10 Зоряний шлях.
10:00 Кулiнарна Академiя
Олексiя Суханова.
11:00 Х/ф «Весiльна сукня».
13:10 Т/с «Лiки для бабусi», 1 i 2с
15:20 Т/с «Лiки для бабусi».
17:10 Т/с «Гра в любов», 1 i 2 с.
19:40 Т/с «Гра в любов».
21:50 Х/ф «Чого хочуть чоловiки»
23:45 Реальна мiстика.
2:15 Т/с «C.S.I.: Нью-Йорк».

ТК «Київ»

8:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00 «М. Поплавський. Пiарпроект «Спiваючий ректор».
14:00 «Олiмпiйськi iсторiї».
14:20,5:00 «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».

6:30 Х/ф «Дiвчина з характером».

Недiля • 6 листопада

П`ятниця • 4 листопада
УТ-1

УТ-1

6:00 Пiдсумки.
6:15 У просторi буття.
6:45,7:15,8:10,23:15,0:15 Погода.
6:50,0:20 Телемагазин.
7:05 АгроЕра. Пiдсумки.
7:20 Шеф-кухар країни.
7:50 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.
13:10 Пiсенний спас.
14:10 Д/ф «Дорога до Мемфiса».
15:40 Книга.ua.
16:15 Д/ф “Clinton or Trump”.
18:30 Х/ф «Останнiй шанс».
20:30 Баклани на Балкани.
21:00,1:20 Новини.
21:30 Спорт. Тиждень.
21:55 Розсекречена iсторiя.
22:45 Мегалот.
23:00 Територiя закону.
23:20 Вперед на Олiмп.
23:40 Добрi справи.
1:40 Музичне турне.
2:40 Класики свiтової лiтератури.
3:00 Д/с «Аболiцiонiсти - борцi
проти рабства».
4:00 Д/ф «Августин Волошин.
Метеорит незалежностi - над
Срiбною землею».
5:00 Надвечiр`я. Долi.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Субота • 5 листопада

Четвер • 3 листопада
6:00,7:00,8:00,13:00,18:40,
21:00,1:30,5:00 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.
9:00,5:45 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?
14:05 Суспiльний унiверситет.
14:55 Надвечiр`я. Долi.
15:55 Спогади.
16:30 Д/с «Клуб пригод».
17:30 Д/с «Аболiцiонiсти - борцi
проти рабства».
18:25,1:20 Новини. Свiт.
19:00,1:45 Новини. Культура.
20:00 Перша студiя.
20:30 «Схеми» з Н. Седлецькою.
21:30,5:25 Новини. Спорт.
21:50 Т/с «Епоха честi».
22:45 З перших вуст.
23:00 Пiдсумки.
23:20 Золотий гусак.
23:50 На слуху.
2:00 Д/ф «Трипiлля. Забута
цивiлiзацiя старої Європи».
3:00 Телевистава «Повiя».
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13:45,17:45 Чарiвнi свiти.
14:40,23:10 Повiтрянi воїни.
16:15,21:00 Сироти дикої
природи.
18:15 Путiвник прочанина.
Свято-Троїцький Густинський
монастир, ч. 2.
18:45 В гостях у Д. Гордона.
Ренат Iбрагiмов.
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».
5:00 «Цивiлiзацiя Incognita».
5:15 Rock Time з Петром
Полтарєвим.

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 Х/ф «Клушi».
18:00 Т/с «Спiвачка i Султан» 53с
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Х/ф «Весiльна сукня».
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 телевiзiйнi 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.
6:30,7:10,8:10,22:50,23:15 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 Баклани на Балкани.
9:30 Х/ф «Останнiй шанс».
11:40 М/с «Мандрiвники в часi».
12:30 Театральнi сезони.
12:55 Мистецькi iсторiї.
13:10 Спогади.
13:40 Гра долi.
14:40 Фольк-music.
15:45 Твiй дiм 2.
16:00 Борхес. Україна на картах:
географiя з iсторiєю.
16:35 Т/с «Епоха честi».
20:10 Подорожнi.
21:00,1:20 Новини.
21:30 Перша шпальта.
22:00 Програма з Майклом
Щуром.
22:30,2:40 Класики свiтової
лiтератури.
23:00 Паспортний сервiс.
23:20 Шлягер року.
1:40 Музичне турне.
3:00 Д/с «Аболiцiонiсти - борцi
проти рабства».
4:00 Д/ф «Рейх: крах чорних
селекцiонерiв».
5:00 Вiра. Надiя. Любов.

Канал «1+1»

6:10 Мелодрама «Попелюшка з
райського острова».
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 «Новий Iнспектор
Фреймут. Мiста».

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

13:20 «Грошi».
14:40 «Українськi сенсацiї».
15:40 Комедiя «Кандидат».
19:30,5:10 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Голос. Дiти 3».
23:15 Х/ф «Рятувальник».
1:50 «Аргумент Кiно».
2:20 «Свiтське життя».
3:10 Х/ф «Три днi».

Iнтер

5:50 Х/ф «Ати-бати, йшли
солдати...»
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 «Добрий вечiр на Iнтерi».
14:00,21:30 Т/с «Поверни мою
любов».
20:00 «Подробицi тижня».
0:00 Х/ф «Два Iвани».

ICTV

5:30 М/с «Пригоди мультинят».
6:10 Факти.
6:50 Х/ф «Грошовий поїзд».
8:55 Зiрка YouTube.
10:10 Дивитись усiм!
11:50 Без гальм.
12:15,13:00 Х/ф «Подвiйний
КОПець».
12:45 Факти. День.
14:40 Х/ф «Два стволи».
16:40 Х/ф «Чорна дiра».
18:45 Факти тижня.
20:25 Х/ф «Рiддiк 3D».
22:40 Х/ф «Рембо 4».
0:20 Х/ф «Вдруге не посадять».
2:10 Т/с «Чорний список 2».
4:15 Провокатор.

Новий канал

3:00,2:25 Зона ночi.
4:15,6:10 Kids` Time.
4:20 М/ф «Титан: Пiсля Землi».
5:05 Абзац.
6:20 Т/с «Пригоди Мерлiна».
10:00 Х/ф «Ейс Вентура: Поклик
природи».
11:50 Х/ф «Трансформери».
15:00 Х/ф «Трансформери:
Помста полеглих».
18:00 Х/ф «Трансформери 3».
21:00 Х/ф «Трансформери:
Столiття вимирання».
0:05 Х/ф «Монстри 2: Темний
континент».

СТБ

6:50 «Все буде добре!»
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».
2:45 «Х-Фактор 7. Пiдсумки
голосування».

Тонiс

6:20 Х/ф «Арiнка».
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».
13:30,20:00,5:45 «Цивiлiзацiя
Incognita».
14:00 «Teen-клуб».
15:10 Путiвник прочанина.
Мгарський монастир, ч. 2.
15:20 Природа сьогоднi.
16:15 Сироти дикої природи.
16:50 Ювiлейний концерт дуету
«Свiтязь», ч. 2.
20:15 «Кумири».
20:30 «Свiтськi хронiки».
21:00 «Шеф-кухар країни» з М.
Поплавським.
21:30 Х/ф «Знедоленi».
1:30 «Вихiдний, пiсля опiвночi».
2:30 Т/с «Життя на вершинi».
3:10 Т/с «Нiч чорних краваток».
4:00 Х/ф «Нiч Святого Лаврентiя».

Канал «Україна»

6:35 Подiї.
7:15 Воскресiння Розстрiляного
вiдродження.
9:00 Х/ф Готель для Попелюшки
11:10 Т/с «Гра в любов».
15:10 Х/ф «Моя любов».
17:15 Т/с «Бiлi троянди надiї»1i2с
19:00,5:50 Подiї тижня з Олегом
Панютою.
20:00 Т/с «Бiлi троянди надiї».
21:50 Т/с «Лiки для бабусi».
1:20 Т/с «Спiвачка i Султан»,
49-53 с.

ТК «Київ»

8:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Шеф-кухар країни».
10:00,23:30 «Телемаркет».
13:00 «Лех Валенса - професор
унiверситету культури».
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-спорт-тижневик
22:55 «Нацiональна Лотерея».
4:15 «Мультляндiя».
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ЧАС РЕЛАКСУ
НОВІ СВЯТА

В ніч на ХЕЛЛОВІН

В ніч з 31 жовтня на 1 листопада мешканці Америки і Європи лякатимуть і веселитимуться перевдягнуті у вампірів, відьом та інших потойбічних персонажів,
тим самим відлякуючи їх від своїх
обійсть і домівок.
Останніми роками свято Хеловін набирає популярності і в Україні особливо
серед молоді. Можливо, це данина моді.
Можливо, в такий спосіб ми відчуваємо
себе повноправними членами європейської спільноти. А можливо, це є нагода пофантазувати над новим над’яскравим іміджем і вийти до людей у зовсім
іншому образі, неочікуваному і неповторному. Саме через це свято багато хто
з людей боязких, невпевнених в собі має
змогу заявити своє унікальне «Я».
Як би до цього не ставилися ортодокси, свято приживається на нашій
землі. Отже, про нього варто дізнатися
побільше.

КЕЛЬТИ ДОБИЛИСЯ СВОГО

Свято Хелловін виникло в дохристиянські часи серед кельтських племен, що населяли території сучасної
Британії, Ірландії і північної Франції,
як Самхейн (Samhain) - день відкриття межі між світом живих і мертвих.
Християнська церква намагалася боротися зі старими могутніми богами,
але язичники продовжували відзначати свої споконвічні свята, незважаючи на заборони і гоніння. І тоді Папа
Римський Григорій III вирішив перенести католицьке свято Всіх Святих (All
Hallows Even) з 13 травня на 1 листопада.

Сучасна ж православна церква
не надто вітає Хелловін.

Микола Кригін, настоятель Храму Успіння Пресвятої Богородиці, що у Бучі,
з приводу святкування Хелловіна зазначає: «На наші українські свята, зокрема
на Маланку, люди теж переодягаються,
створюють вертеп, веселяться і глузують один з одного. Але в нашій традиції головне – це сім’я, а зовсім не нечиста сила. Будь-яке свято має нести ідею
добра. А що може дати людям празник,
коли навіть діти перевтілюються на вампірів? Власне, не вдаючись у полеміку
відносно духовності, варто зазначити,
що мене, як громадянина України, зачіпає інший бік: ми вибираємо чуже і втрачаємо своє. Просування цього свята в
Україні є нічим іншим, як бізнес-проектом. І це найбільше засмучує».

Хелловін по-українськи

Вважається, що в Україні проживає понад 1,5 млн. католиків. Саме вони в ніч
з 31 жовтня на 1 листопада відзначають
День всіх святих. Це дата вшанування
предків, померлих родичів. Напередодні традиційно прибираються могили,
а 1 числа цілими сім’ями люди йдуть на
кладовища з квітами, запалюють свічки.
Оскільки цієї пори року рано сутеніє, то
місця вічного спочинку перетворюються
на заграву маленьких вогників.
Так про День всіх святих розказують
люди поважного віку, зауважуючи, що
за їх молодості ні про який Хелловін не
йшлося. Наприклад, одна моя знайома
Інгрід із Швеції розповідає, що в її кра-

їні вампірські вечірки на Хелловін стали популярними десь років з 20 тому,
але молодь їх підхопила, бо цього дня
можна дати волю всім своїм прихованим бажанням і не дотримуватись
жорстких рамок в поведінці. Нечиста
сила! Що з неї взяти?

Містична складова або звідки
взявся гарбуз?

Невід’ємним атрибутом Хелловіну вважається страшна голова, в середині якої
знаходиться свічка - світильник Джека. В
сучасному значенні — це символ неприкаяних душ, що блукають по землі. Спершу страшні пики вирізались на ріпах та
картоплі і тільки згодом - на гарбузах.
Кажуть, колись в Ірландії жив коваль
Джек, пияк та скнара. Якось він запросив самого Диявола, що збирався забрати його душу в пекло, у шинок. Щоб розрахуватися Джек запропонував Дияволу перетворитися на монету. Як тільки
він перевтілився, Джек поклав її до кишені, де лежав срібний хрестик. Таким
чином Сатана був позбавлений злих чар
і не зміг забрати Джекову душу. Історія
повторилася і вдруге. Розумник-гультіпака запропонував Сатані назбирати
яблук. Той заліз на дерево, а Джек вирізав на ньому хрест. Коли ж прийшла
смертна година, гульвісу не прийняли ні
небеса, ні пекло. Так Джек перетворився на неприкаяну душу, що блукала дорогами і освітлювала собі шлях вуглинкою, вміщеною у ріпі.

Сучасне святкування Хелловіну

Стверджувати, що в Україні прижилося свято Хелловін, буде неправдою. Але
те, що молодь цієї ночі влаштовує гучні
забави, не спростуєш. Ця ніч вампірів,
чортів та інших страшил переміщується у клуби та розважальні заклади з відповідним меню, вогняними коктейлями,
важким роком тощо.
В своїх домівках більшість обмежується гарбузовим меню і мінімальними
прикрасами у вигляді яскравих світильників, вирізьблених із овоча-гіганта.
Дивно те, що останнім часом навіть в
дитячих садках починають замість свята
осені влаштовувати хелловінські карнавали. Хоча дітям ще дуже важко пояснити хто такі добрі і злі духи. Та й сам привід для свята для них незбагненний.
Отже, психологи переконують: якщо
ви все ж вирішили відзначати з дітьми
Хелловін, то зробіть акцент на переодяганні та веселещах, а не на містичності
свята. Не варто лякати дитину містикою,
якщо цього можна уникнути.
Веселого Вам Хелловіну!

Гарбузова косметика
Омолоджуюча маска:

Угрі, прищі, акне лікування насінням гарбуза

Завдяки наявності цинку, гарбузове
насіння корисно їсти жменями при про-

ГАЗЕТА ВИХІДНОГО ДНЯ

ЗРОБИ САМ

Як вирізати «Голову Джека»?
Заморське свято Хелловін принесло в нашу культуру мистецтво художнього оформлення гарбузів.
Зробити гарний світильник із гарбуза цікаво, пізнавально і приємно. Тим більше, що після насолоди красою, можна і корисну страву приготувати.

НАША ВРОДА
100 г гарбузової м’якоті натріть на тертці і проваріть протягом 5 хвилин, додавши 1-2 ст. ложки молока. Зніміть з вогню,
остудіть до теплого стану, додайте 1 ч.
ложку сухих дріжджів і 1 ч. ложку оливкової олії або кілька крапель олії з гарбузового насіння. Дайте суміші настоятися
протягом 5-10 хвилин, а потім нанесіть на
очищену шкіру обличчя і шиї, крім області під очима. Залиште на 15-20 хвилин, а
потім змийте теплою водою.

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

блемах, пов›язаних з його недоліком, а
саме при вуграх, жирній лупі, себореї.

Гарбузова голова — це невід’ємний
символ Хеллоуїна, а інакше – світильник Джека.
В нашому випадку, чим більші розміри у гарбуза — тим краще!
1 . Маркером або фломастером малюєте кришку: вона
може бути у формі
круга, квадрата, багатокутника.
2. З допомогою
ножа по контуру
відрізаєте кришку.

Щоб кришка не впала всередину гарбуза, слід ніж тримати під кутом.
3. Зніміть кришку. Зріжте зайві волокна і м’якоть.
4. Руками витягніть насіння і волокна з гарбуза, а потім столовою ложкою
зішкребіть залишки зі стінок
5. Продумайте малюнок і нанесіть ескіз маркером. Тематика може бути будьяка. Головне – наявність отворів.
6. Далі ножем зворотно-поступальними рухами починайте вирізати.
7. Всередину гарбузової голови поставте свічку і запаліть її. Кришечку закриваємо! Вимикаємо світло! Ось ви і
приготували гарбузову голову до Хелловіну!

НАРОДНИЙ ЛІКАР

Ходить гарбуз по городу…
Гарбуз – справжня скарбниця здоров’я.
Всі його частини є цілющими. Лікування проводять соком гарбуза, м›якоттю,
насінням і навіть черешками. За вмістом заліза він – лідер серед усіх овочів.
У ньому містяться вітаміни групи В, C, E,
D, РР, а також рідкісний вітамін T, який
впливає на обмінні процеси в організмі.
Цей вітамін сприяє оптимальному засвоєнню важкої для шлунка їжі і не допускає ожиріння.
Лікарі радять споживати якомога більше страв з гарбуза в якості профілактики і лікування багатьох хвороб.
Овоч вправно чистить печінку, якщо
щоденно випивати склянку свіжого
соку. Дуже помічний гарбуз при токсикозах в період вагітності.
Кульки з подрібненого насіння з медом
лікують простатит. Пропорція: на 0,5 кг
несмаженого насіння 1 склянка меду.
Цикл лікування: 1 кулька на день за 30
хв. до їжі, аж поки вони не закінчаться.

Кульки тримати в холодильнику.
Свіжий сік гарбуза - надійний рецепт
від набряків, його потрібно пити по півсклянки на добу. Гарбуз є одним з кращих сечогінних засобів, тому його рекомендують вживати при захворюваннях
нирок та серцево-судинної системи.
Гарбузове пиття (відвар м’якоті) перед
сном подолає безсоння. А якщо додати
води та чіпку солі, то можна справитися
і з похміллям.
При геморої корисно пити сік з гарбуза
по півсклянки тричі на день і їсти гарбуз у вареному, печеному, тушкованому вигляді. Те саме робити від закрепів.
Гарбуз виводить токсини, надлишки холестерину і шлаки завдяки вмісту пектинових волокон.
А насіння - дієвий помічник у боротьбі
з глистами. Лускати зерна радять з метою запобігання цій проблемі. А відваром черешків можна повністю очистити
організм.

КУЛІНАРНИЙ ШЕДЕВР

Халва з гарбуза
Халва з гарбуза для багатьох стане відкриттям. Хоча вона не така солодка (солодкість можна регулювати за власним
смаком), як ми звикли, але дуже корисна. А все тому, що серед використовуваних інгредієнтів присутній дуже багатий вітамінами гарбуз.
Інгредієнти:
Гарбуз (подрібнений) - 400 г, жовток
яєчний - 2 шт., крупа манна - 100 г, молоко - 100 мл, сіль - 1 дрібка, горіхи - 50 г,
масло вершкове - 50 г, мед або цукор - 1
ст. ложка, цедра апельсина - 1 ст. ложка.
Як приготувати:
Гарбуз помити і очистити від шкірки.
Подрібнити за допомогою м›ясорубки
або дрібної терки. У масу вбити жовтки, насипати манну крупу і перемішати.
Додати дрібку солі, влити молоко і знову перемішати. Також в гарбузову масу
додати подрібнений волоський горіх,
трохи цукру (можна замінити медом)
і апельсинову цедру. Знову перемішати. Розігріти сковороду. На сковорід-

ку з розтопленим вершковим маслом
викласти гарбузову масу і, безперервно перемішуючи, готувати 15 хвилин.
Маса повинна загуснути. Перевертаючи масу лопаткою, ви побачите, як вона
буде ставати кашоподібною і однорідною. Тепер її необхідно остудити. Контейнер або будь-яку іншу неглибоку ємність застелити харчовою плівкою, на
неї викласти масу та накрити кришкою.
Залишити на 2 години в холодильнику.
Потім порізати її порційними кубиками. При подачі можна посипати халву
цукровою пудрою.
Сторінку підготувала
Алла БАГІРОВА

– Василю Івановичу, чи вдоволені
ви Бучею, якою бачите її зараз?
– Саме такою я і хотів її бачити. Я
щасливий з того, що мав честь 15 років свого життя працювати для Бучі.
Тому мені не байдуже, як вона живе
і розвивається сьогодні. Ідея про надання Бучі статусу міста з’явилася
ще 1990 року, і пам’ятаю, як тодішнє компартійне керівництво критикувало мене за «самостійництво».
Тоді це сприймалося дуже негативно. Адже Буча підпорядковувалася Ірпеню і, відповідно, все фінансування спрямовувалося в першу чергу на Ірпінь. А вже потім нам перепадали якісь мізерні кошти, за які ми
могли хіба що латати ямки на дорогах. Цікаво, що під час місцевого референдуму 1991 року 26 відсотків бучанців не побажали висловлюватися
«за» статус міста. Це були в основному люди, які не хотіли втрачати комунальні пільги. Сподіваюся, що колишні «опозиціонери» зрозуміли
хибність своїх поглядів, бо не дивилися у майбутнє. Завдяки статусу міста Буча змогла розквітнути і розбудуватися, адже тепер з’явилися якісно нові можливості.
– Тобто, за часів вашої роботи
мером ви стикнулися із ситуацією, коли люди за поточними проблемами не бачать майбутніх перспектив?
– Прикро, але часто буває так, що
сьогоднішні вигоди і пільги не дають
дивитися далі, вперед. Цього року
ми святкували 115 річницю Бучі.
Сьогодні місто не таке, яким було на
своє 100-річчя. Воно буде іншим і на
своє 125-річчя та 150-річчя. Повірте,
Буча стане ще кращою, ще комфортнішою, і займе достойне місце серед
міст України!
– У чому, на ваш погляд, секрет
успішного міського голови?
– На моє переконання, насамперед
слід бути близько до людей, дослухатися до їхньої думки, обговорювати
з ними всі важливі питання життєдіяльності міста. Тоді все вдається добре
і непомильно. Одна людина може схибити, а колектив однодумців – ніколи.
Тому треба завжди радитися з людьми.
– За фахом інженер, ви прийшли
на державну службу. Чи важко було
перебудовуватися?
– Я працював у проектному інституті «УкрНДІцивільсільбуд». Окрім
інженерних обов’язків, я також виконував громадську роботу серед
молоді і в профкомі. Тому мені керівництво міста 1980 року запропонувало посаду заступника голови виконкому Бучанської селищної ради.
Тоді кадри підбиралися зовсім по-іншому. Діяв резерв кадрів на всі значні посади. На жаль, сьогодні багато
сучасних керівників не мають здатності до колегіальної співпраці. Та й
призначать їх часто зопалу, без будьякої резервної підготовки. Особливістю моєї нової посади було вміння
працювати з людьми, а також знання економіки. Треба було організовувати вуличні комітети і допомагали депутатам працювати на їхніх виборчих округах – виявляти проблеми
і записувати накази виборців. Тодішні депутати обиралися за робітничими квотами, і не всі мали можливість
виконувати депутатські обов’язки.
Всього тоді було 120 депутатів і стільки ж округів. Тому доводилося їм допомагати. Всі питання селища ми вирішували спільно з головою виконкому Людмилою Солодюк, секретарем ради Лідією Штаченко та апаратом виконкому у складі 17 працівників. Ми не мали економічного і юридичного відділів, тому мусили обходилися власними силами. Вчилися на
ходу, переймали досвід інших рад. А

Керівник впевнено дивиться у
майбутнє, незважаючи на труднощі
1986 року я був обраний головою виконкому.
– Гарячий початок для селищного
голови, адже це був рік Чорнобильської катастрофи.
– Так. Я днями сидів на бучанському вокзалі, тому що треба було займатися евакуацією дітей з Бучі та
навколишніх населених пунктів.
Крім відправки дітей, ми опікувалися ще й розселенням ліквідаторів та
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Василь Якобінчук – кавалер ордену рівноапостольного князя
Володимира Великого 3-го ступеня, Заслужений працівник соціальної сфери України, Почесний громадянин Бучі (2016) –
про особливості господарювання в Бучі в буремні 90-ті роки.

Двадцять п’ять років тому, у березні 1991 року відбувся місцевий референдум, на якому 74 відсотка опитаних
мешканців сказали «Так» наданню Бучі
статусу міста. Ця подія сколихнула всіх;
про неї писала ірпінська газета «Прапор перемоги». Автором ідеї проведення референдуму і відповідного рішення Бучанської селищної ради був тогочасний голова виконкому і депутат Київської обласної ради Василь Якобінчук.
Проте тоді подолати бюрократичні перепони не вдалося. Знадобилися роки наполегливої праці, аж поки його наступник, людина з баченням майбутнього,
Анатолій Федорук спромігся у 2007 році
реалізувати волевиявлення бучанців.
Для того, щоб сьогодні мешканці цінували здобутки рідного міста, нам всім час
від часу, напевно, варто здійснювати подорож у зворотному часі, аби нагадувати собі нашу новітню історію і ділитися її
уроками з молодшими.
розміщенням техніки. Переселенців
тимчасово поселяли в санаторіях, будинках відпочинку та дитячих таборах. Стосовно нашої бучанської малечі, то ми домоглися загального обстеження всіх дітей. Возили дитсадочки на огляд в Пущу Водицю, в новостворений Інститут радіології. Це
була повністю ініціатива бучанської
влади. Я поширив рекомендації медиків-радіологів щодо харчування та
поведінки після Чорнобиля. Ми роздрукували, розмножили і поширили
по садочкам і селищам нашого селища пам’ятку для інформування населення, якої не мав жоден населений пункт. Наступним кроком було
радіологічне обстеження території Бучі. Довелося багато їздити і самим добиватися визнання 4-ої зони.
Ми запросили фахівців з Ленінграду,
які брали проби ґрунту в 136 точках
Бучі. Забруднення понад 7 кюрі/м2
виявили тільки в одній точці, куди
завозилася техніка. Решта точок показали менше 5 кюрі/м2. Це дало нам
можливість поставити питання про
надання Бучі статусу 4-ої зони. Ми
найпершими отримали цей статус,
а з ним пільги. За нами цим шляхом
пішли Ірпінь і Ворзель.
– Повертаючись до господарювання, як вдавалося щось робити при
обмежених коштах і нечисленному
персоналі виконкому?
– Хоча Буча на той час була вже чималим селищем, та не все підпорядковувалося селищній раді. Підприємства мали відомче підпорядкування. А землі, які сьогодні належать бучанській територіальній громаді, у
1990-х роках належали радгоспам
«Рубежівський», «Київський», «Бучанський». До прикладу, сьогоднішня територія котеджного кооперативу «Ювілейний» та Андріївської церкви на вулиці Енергетиків належала до радгоспу «Рубежівський», який
вирощував там картоплю. Дивно, що
сьогодні хтось «недобачає» цю обставину і натомість хоче бачити тут
«ліс 1-ої категорії». Ми виїздили багато інстанцій, пройшли безліч пого-

джень, щоб закріпити цю територію
за Бучею. Додатковим поштовхом послужила заява прихожан, які бажали будувати церкву. Ініціативна група віруючих звернулася з проханням
дозволити будувати церкву. Спільно
була погоджена ділянку в кінці вулиці Енергетиків, на полі. Паралельно ми прийняли рішення про виділення землі для будівництва церкви
в Лісовій Бучі, біля тарного заводу.
Вже тоді, одразу після проголошення
Незалежності України, люди виявляли бажання обирати собі церкву певної конфесії. Тому керівник громади,
крім господарника, має бути ще й миротворцем. Саме тоді ми започаткували традицію запрошувати священників обох конфесій для звершення
панахиди на День Перемоги 9 травня.
– Які підприємства сприяли благоустрою Бучі?
– Стосовно суто господарської діяльності, то нам дуже допомагали
місцеві ринко-утворюючі підприємства, які реально сприяли розвитку благоустрою, соціальної та комунальної сфер. Це такі: Бучанський
склозавод (директор Г.А.Ліхненштейн), Агробудпостач (директор
П.М.Іващенко), тарний завод (директор М.І.Городецький), Буддеталь,
Меліоратор (ПМК-165), ПМК-107,
трест ЮТЕМ тощо.
– Поясніть, будь ласка, як формувався бюджет селища.
– На той час всі підприємства відраховували кошти в міський бюджет Ірпеня, тому ми мусили братися
за калькулятор і вираховувати нашу
частку. Тому що при тодішньому поділі ірпінського бюджету порівну між
всіма селищами нам припадало лише
70 тисяч карбованців на рік. Цього
було недостатньо. Набагато меншому
Ворзелю тоді приділяли 80 тис. карбованців, бо він вважався курортом. Це
теж було предметом нашої боротьби,
адже Буча втроє більша.
– Як у Бучі зустріли проголошення
Незалежності України?
– Не чекаючи офіційного проголошення Незалежності, ми за рік до цьо-
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го повісили національний прапор на
селищній раді. Ми його закріпили
удвох з Миколою Лабунським з його
ініціативи. Склалася цікава ситуація –
протягом певного часу по обидва боки
вхідних дверей висіло два прапори:
блакитно-жовтий і червоний. До речі,
центральну вулицю Бучі ми перейменували на Енергетиків. Це була перша
перейменована (як би зараз сказали,
декомунізована) вулиця в Бучі.
– Чим ви займалися після закінчення вашої каденції селищного голови?
– Спочатку працював директором
Ірпінського центру зайнятості, а далі
– начальником відділу, начальником управління, керуючим справами та службою міністра в Міністерстві праці України. Потім був директором обласного центру зайнятості.
На всіх своїх посадах завжди працював безпосередньо з людьми, і цьому
мене дуже навчила важлива робота
Бучанським селищним головою, про
що завжди згадую з вдячністю.
– Що робити керівнику, щоб не зачерствіти душею посеред безлічі проблем, які доводиться вирішувати?
– Дуже просто – ставити себе на місце кожного. хто приходить зі своєю
потребою. І не чекати вдячності, але
бути готовим до всякої реакції, адже
люди мають різну природу. Треба
проганяти від себе думку: «Чим більше робиш, тим люди більше невдячні». Слід просто виконувати свою роботу, хоча признаюсь: приємно чути
добрі слова. Насправді керівник може
виступати в різних функціях: в ролі
чиновника, батька, порадника, священика, вчителя тощо.
Щиро дякуємо Василю Івановичу за
змістовний екскурс у буремні дев’яності роки і принагідно вітаємо з
присвоєнням йому звання «Почесний громадянин міста Буча».
Спілкувався Микола ДЕМ’ЯНОВ
Фото автора

№42 від 28 жовтня 2016 року
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НАШЕ ПРАВО
Дострокова пенсія.
Чи працювати?

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»
До редакції звернулася жінка 1959 року народження,
яка у 55 років пішла на пенсію по догляду за хворою матір’ю. Через рік вона влаштувалася на роботу, але через
півроку отримала від Пенсійного фонду документ, в
якому повідомлено, що за період роботи пенсіонерка
має повернути виплачену пенсію. Розгублена жінка
просить юристів роз’яснити, чи мали право її позбавити заробленої пенсії за 40 років трудового стажу.
Коментар від адвоката Лисенко Ганни,
партнера адвокатського об’єднання
«Адвокатська сім’я Лисенко»
Прикро, та в даному випадку дії Пенсійного фонду є
законними.
Адже, відповідно до п. 7 розділу ХV Закону України
«Про пенсійне забезпечення» до 1 січня 2015 року право дострокового виходу на пенсію за віком мають жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу не менше 30 років та за умови звільнення
з роботи.
У разі коли жінка, якій достроково призначено пенсію, до досягнення певного віку працевлаштувалася,
виплата дострокової пенсії на час роботи припиняється. У цьому випадку після досягнення віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, відсоток, на який зменшено розмір пенсії, переглядається з урахуванням
кількості повних місяців страхового стажу, набутого
за період роботи після дострокового виходу на пенсію.
Внаслідок поступового підвищення пенсійного віку
для жінок з 1 жовтня 2011 року на даний час право на
пенсію за віком мають жінки, яким виповнилося 57 з
половиною років.
Пенсійний вік та умови набуття права на цей вид
пенсії визначені статтею 26 Закону України «Про загальнообов›язкове державне пенсійне страхування»,
яка передбачає, що право на пенсію за віком виникає
після досягнення особою 60-річного віку за наявністю
страхового стажу не менше 15 років.
Водночас до досягнення зазначеного віку право на
пенсію за віком мають жінки 1961 року народження і
старші після виповнення ними:
55 років - які народилися до 30 вересня 1956 року включно;
55 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1956
року по 31 березня 1957 року;
56 років - які народилися з 1 квітня 1957 року по 30
вересня 1957 року;
56 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1957
року по 31 березня 1958 року;
57 років - які народилися з 1 квітня 1958 року по 30
вересня 1958 року;
57 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1958
року по 31 березня 1959 року;
58 років - які народилися з 1 квітня 1959 року по 30
вересня 1959 року;
58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959
року по 31 березня 1960 року;
59 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 30
вересня 1960 року;
59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1960
року по 31 березня 1961 року;
60 років - які народилися з 1 квітня 1961 року по 31
грудня 1961 року.
Дострокове призначення пенсії за віком жінкам при
досягненні 55-річного віку на даний час законодавством не передбачено. У відповідності до п.7-2 Прикінцевих положень згаданого вище Закону таке право
надавалося лише до 1 січня 2015 року за умови наявності у жінки страхового стажу не менше 30 років та
звільнення з роботи.
Зовсім не дивно, що в сучасному світі ми зустрічаємось з таким поняттям як працюючі пенсіонери. Більшість пенсіонерів намагаються залишитись на колишньому місці роботи як найдовше або шукають підробіток. Це пов’язано з тим що, на жаль, розмір пенсії не
завжди в змозі задовольнити всі потреби людини.
Право працювати на пенсії можуть мати особи, які в
загальному порядку вийшли на пенсію за віком та повідомили органи Пенсійного фонду про працевлаштування. Пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність,
пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) діють обмеження при виплаті пенсій.
Однак, особам, яким призначено пенсію відповідно до
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія виплачується в розмірі 85 %
призначеного розміру, але не менше 150 % прожиткового
мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (з 1 січня не менше 1611 грн. (1074 х1,5); з 1 травня – 1695 грн., з 1 грудня – 1812 грн.).
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Згоріла лазня
В Бучі по вул. Дачній згоріла лазня приватного домоволодіння. Загиблих та травмованих на місці події не виявлено, попередня причина виникнення
пожежі – порушення правил пожежної безпеки при
експлуатації пічного опалення.
Управління з надзвичайних ситуацій Бучанської
міської ради закликає власників домоволодінь дотримуватися правил безпеки та здійснювати технічний контроль за станом електричного та газового обладнання.

У Ворзелі ДТП
із жертвами

Внаслідок аварії загинуло три людини,
ще двох шпиталізували.

У Ворзелі сталася жахлива аварія. Внаслідок ДТП
загинуло 3 людини. Ще двоє постраждалих госпіталізовані у критичному стані.
Як стало відомо, водій автомобіля Daewoo не
впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де врізався у Mercedes Sprinter. Від удару бус перекинувся.

ПОСТАВ ЗАПИТАННЯ ЧИНОВНИКУ

Коли дерева стають загрозою...
Внаслідок негоди впали дерева і пошкодили автомобіль. А причина в тому, що дорослі дерева Бучі масово хворіють і всихають.
Як комунальні служби працюють над тим,
щоб зарадити такому стану речей і попередити можливі неприємності і для будівель,
і для людей?, – пояснює керівник інспекції
благоустрою Ярослав Дученко.
Негода – сильний вітер, який безжалісно погосподарював днями у місті, повалив сухі дерева
по Бучі. Зокрема, біля ЖК «Річ Таун» вітрюган
завдав великої шкоди легковому автомобілю,
який був припаркований на узбіччі дороги.
Юрба людей зібралася біля місця надзвичайної
події – розчавленої автівки двома великими соснами. Вони не витримали сили шквального вітру і впали прямо на транспортний засіб. Добре,
що водій, залишивши його, таким чином уник
фізичних травм.
Від керівника інспекції благоустрою Ярослава
Дученка, до якого ми звернулися за коментарем,
дізналися, що лише за одну добу у зв’язку з негодою та шквальним вітром по Бучі упало п’ять
сухостійних дерев. «На усунення перешкод, які
вони спричинили, вирушили спеціалісти. Окрім
дерев, що впали на території «Річ Тауна», ще зафіксовані такі випадки по вулиці Тарасівській,
Леха Качинського (Чкалова). Днями за вказівкою відділу благоустрою виконувалися роботи
по зняттю сухостою по вул. Івана Франка, Максима Ридзанича, на території того ж «Річ Тауна».
Втім, виявляється не всі сухостійні дерева ще
виявлені. Іноді дерево виглядає зовні здоровим,
а зсередини трухляве», - розповідає Ярослав
Миколайович.
Незадовго до стихії голова ОСББ «Річ Таун»
звернулася до ЦНАПу Бучанської міської ради
за отриманням дозволу на зняття сухостою, на
що і отримала позитивну відповідь. Більше того,
велися відповідні роботи, що бачили і знають як
бучанці, так і представники відділу благоустрою.
З іншого боку, процедура видалення дерев –
доволі затяжний процес. Людина або, як у даному випадку, голова ОСББ, яка, наприклад, помітила на своїй території сухе дерево, що потребує
видалення, повинна звернутися із відповідною
заявою до Бучанської міської ради (ЦНАПу),
звідки заяви передаються у відділ благоустрою
чи надзвичайних ситуацій, на місце виїжджають
експерти. Після цього виконком затверджує рішення про зняття дерева. Така складна процедура потребує часу, протягом якого аварійне
дерево чекає на свій час . Добре, коли лиха не
станеться, а страждатиме лише естетика навколишньої території.
Є ще одна сторона проблеми. Останнім часом
мешканці міста помітили, що по Бучі зросла
кількість хворих дерев: сосни усихають, листя
дубів та каштанів покривається коричневими
плямами, всі жолуді червиві... Дерева порівняно швидко і рано гинуть, сохнуть та інфікують
інші, причому це стосується і молодих насаджень. Тому варто діяти грамотно і оперативно.
В осінньо-зимовий період спеціалісти відділу
благоустрою та надзвичайних ситуацій працюють у посиленному режимі. Хоча і протягом теплого сезону робіт вистачає: обрізка та видалення сухостійних дерев, оновлення узбіч вулиць,
доріг, паркових зон та скверів новими насаджен-

нями, які, на жаль, не всі приймаються, потерпають від дій вандалів чи взагалі зникають.
Так, на Алеї Героїв Майдану не прийнялося
близько двадцяти молодих кленів. Вже навесні на їхньому місці висадять нові саджанці. А
вздовж вулиці Вокзальної та у Диво-парку були
висаджені сотні молоденьких туй. Де їх шукати
тепер, можуть розповісти ті, хто їх викопав.
«З огляду на кричущий стан дерев вважаємо
за пріоритет - розроблення програми збереження зелених насаджень із залученням до роботи
екологів, фахівців, які допоможуть з’ясувати
причини усихання та хвороб саджанців та дорослих дерев», - пояснює спеціаліст відділу благоустрою Сергій Татарчук.
Не виключено, що на часі провести експертизу
зелених насаджень, щоб хворі дерева не перетворилися на загрозу довкіллю і самій людині.
Вікторія ШАТИЛО

МИСТЕЦЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

А традиційно свято розпочалося
ще 13 жовтня у Палаці культури імені Т. Шевченка, де пройшов літературно-творчий вернісаж учнівської молоді «Література свіжого повітря», заснований тим же Валерієм Нечипоренком.
Через день, а саме 15 жовтня, Палац
культури гудів, немов вулик. Сюди
з’їхалися письменники з Житомирщини, Київщини, Львівщини, Закарпаття, Слобожанщини, Малина, Вінниці, Хотина, Дніпра і Бучі. Завітав і надзвичайно цікавий та знатний гість з Нью-Йорка — композитор, бандурист і кобзар Юліан Китастий. Усі вони зацікавлено розглядали й купували представлені тут книги, обмінювалися автографами, пили
запашну каву під акомпанемент квартету скрипалів з Коростенської школи мистецтв імені А.Білошицького. А
потім поклали квіти до меморіальних
дощок письменнику й журналісту В.
Нечипоренку, загиблому в зоні АТО
офіцеру Романчуку, пам’ятнику Кобзареві, відвідали музей-садибу Василя Юхимовича, де «прозвучала» підготовлена давніми друзями свята жіночим клубом «Стиль життя» театралізована сценка «Заповіт».
Повернувшись до Коростеня, на фасаді Школи мистецтв відкрили меморіальну дошку, присвячену пам’яті
Міхи Козимиренка (він працював тут
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Тут у десятий раз зібралися на Всеукраїнське літературно-мистецьке свято «Просто на Покрову» письменники,
літературознавці¸ художники, композитори, щоб побачити, як, незважаючи на економічні негаразди, війну і політичні перипетії, розквітнув і погарнішав за рік чудовий древлянський край.
Кожного дня ця земля впевнено проростає новими талантами.
— На жаль, ми сьогодні є очевидцями страшної наруги над нашою суверенною державою з боку російського сусіда. Чимало патріотів показують приклад героїзму на сході України. Вони роблять усе, щоб ми тут жили
спокійно, проводили такі фестивалі.
Але віримо, що незабаром запанує довгоочікуваний мир, і Україна знову стане
єдиною європейською державою. А всі
вороженьки згинуть, як та роса на сонці, — зазначив, зокрема, засновник свята, письменник Віктор Васильчук.
— Хочеться згадати добрими й щирими словами ідейних натхненників цього фестивалю, наших славних земляків:
поета, гумориста, публіциста, заслуженого діяча мистецтв України Василя
Юхимовича, якого знає вся Україна і не
тільки, Валерія Нечипоренка.
Дбаємо про їх добрі імена, оберігаємо
музей-садибу, втілюємо в життя їх натхненні ідеї, відзначаємо преміями достойних послідовників, — каже координатор свята, шанувальник сучасної
української літератури, засновник Літературно-мистецької відзнаки імені
В. Нечипоренка, Коростенський міський голова Володимир Москаленко.

Вдесяте
«Просто
на Покрову»
викладачем), де проникливо вдячні
слова виголосили його син В’ячеслав
та голова правління ромських громадських організацій Житомирщини Люсія Коберник-Сачине. Поруч на вході
до районної бібліотеки імені Миколи
Сингаївського відкрили меморіальну
дошку невмирущій і вже народній пісні «Чорнобривці». Згодом учасників
свята чекав Палац культури, де їх хлібом-сіллю зустріла Коростенська жіноча рада з дітьми. Щирі вітальні слова й сувеніри подарували, а ще й нагодували запашно-наваристим козацьким кулішем, члени овруцької арт-вітальні «Зорепад». А високоповажне
журі обрало найкращих у літературних змаганнях — «Поетичний марафон» та «Урок прози».
Фінальним акордом прозвучав концерт учасників художньої самодіяльності, під час якого були вручені премії імені Василя Юхимовича та відзнаки імені Валерія Нечипоренка, а також
нагороджені переможці «Літератури свіжого повітря» і творчих перегонів. Своєрідною родзинкою віншувань
стало вшанування ювілярки, поетки
Галини Цепкової (їй виповнилося 70)
та незмінного інформаційного спонсора свята — колективу тижневика «Ве-

чірній Коростень», якому виповнилося 25 років. Свої традиційні нагороди в
номінації «Барвисте слово рідного Полісся» вручив народний депутат України Володимир Арешонков.
…Гасне світло в затишній залі, і на
сцену викочують 10-кілограмовий
торт (це ваго-витий подарунок «Стилю життя»), прикрашений вогнями десяти свічок — з нагоди 10-го осіннього свята української літератури в древньому Коростені. Задмухати ювілейні вогні запрошують Василя Довжика,
Віктора Васильчука, Володимира Москаленка і головного редактора газети
«Бучанські новини» та віце-президента фестивалю «Книжкова Буча» Сергія
Куліду. При цьому Сергій Володимирович (якому, до речі була вручена літературна відзнака імені Валерія Нечипоренка) зазначив, що «він серцем підтримує пропозицію коллеги Віктора
Васильчука про братання двох книжкових свят, що відбуваються у жовтні
в Коростені і в Бучі». Зі свого боку Володимир Васильович пообіцяв всіляко
підтримувати цю творчу дружбу.
Світлана ЮЛІНА
Фото автора

НАШІ ТРАДИЦІЇ

В «Сонячному» козачат прибуває… Осінь завітала у дитсадок «Козачок»

В дитячому садку «Сонячний» започаткована традиція посвяти малечі в козачат.
26 жовтня батьки прийшли разом
з дітками, вбраними за українською
традицією, на урочисте дійство - «Козацькому роду нема переводу». Цей
день більшості учасників запам’ятається на все життя, адже за участі
Віталія Опанащука,
генерального
писаря Українського козацтва при

Київській обласній державній адміністрації та Світлани Гордієнко, голови
жіночої громадської організації «Панночка», члена Національної ради «Жінок України», діти доторкнулися до
спадщини українського народу через
виконання пісень, віршів.
А на знак посвяти у козацтво вони отримали медалі «Я – козацького роду».

Свято осені, щедрої на урожай грибочків та горобинок, у які перевтілилися вихованці дошкільного закладу №3 «Козачок», провели з піснями,
танцями, декламуванням віршів та
осінніми дарами – овочами, фруктами та смаколиками, які приготували

Галина ПОЛІЩУК

РОЗВАЖАЛЬНИЙ МАРАФОН

«Вікторія» запалює сміхом

Хто не побував на StandUp Comedy Show
в Viktoria Parк Hotel, однозначно почув
схвальні відгуки від гостей й учасників
вечірки.
23 жовтня до Бучі завітали відомі в
Україні гумористи в жанрі StandUp. Рома
Зварич (резидент Stand Up Community
Irpin, New Comedy UA), одесит Микита
Шевчук (резидент проекту The Stand Up,
переможець «Рассмеши Комика»), Саша
Шабаліна (актриса скейч-кома «Страна У», «Сказки У», фіналістка Comedy
Баттл), кримський татарин Бекир Мамедіев (резидент проекту StandUp.Ua, автор
студії «Мамахохотала»), батько двох дітей Артур Петров (резидент столичного
проекту The Stand Up) та Настя Дерська
(резидент проекту Stand Up Time, переможиця шоу «Рассмеши комика»).

Власне, що таке StandUp Comedy Show?
Це затишне місце, клих шампанського і
головне – гумор без штампів, цензури і
кордонів.
Володимир, гість закладу:
- Насмілися, навеселилися… Захід пройшов на хвилі позитиву іще й завдяки організації та персоналу Viktoria Parк Hotel. Все
це додавало плюсів в загальну атмосферу.
Арт-директор «Viktoria Parк Hotel» Камілла Костенко:
- Найдорожче в цьому вечері – аншлаг
концерт-холла та вдячні аплодименти
глядачів. Та й стендаперам сподобалося
в Бучі, вони й самі розслабилися, а в кінці виступу не сказала: «Прощавайте», а «До нових зустрічей».
Алла БАГІРОВА

кулінарні майстрині-мами.
Насичена програма за участі юних
артистів та вихователів садочку справила на глядачів найкраще враження.
Закінчився урочистий захід – фотографією на згадку.
Вікторія ШАТИЛО

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

На древній Коростенщині у середині багрянолистого жовтня
з’явилася прекрасна нагода поспілкуватися й почути вражаюче
художнє слово.
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З ПИТАНЬ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ: (044) 383 50 73; (093) 418 61 69

Вітаємо з днем народження!
Риженко Людмила Володимирівна,
секретар Ворзельської селищної ради

Фальковський Віктор Антонович,

заступник Бучанського міського голови з економічних питань (2003-2010 р.р.)

Оголошення про проведення конкурсу

СПОРТ

Вітаємо переможців!
Команда з настільного тенісу Бучанської ДЮСШ в
складі 7 учнів:

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

№42 від 28 жовтня 2016 року

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ М.БУЧІ !

Прийміть найщиріші вітання у зв’язку з 72-ю річницею
визволення України від німецько-фашистських загарбників!
З особливим почуттям ми схиляємо голови перед учасниками бойових дій, інвалідами та учасниками війни, працівниками тилу за ваш героїзм, мужність, самовідданість,
високий патріотизм та любов до рідної Батьківщини.
Ви відстояли свободу і незалежність нашої держави, врятували народи Європи та світу від фашистського поневолення,
відбудували вщент зруйноване народне господарство.
Низький уклін вам від молоді Бучі! Зичимо вам щастя,
добробуту, душевного тепла, уваги рідних, близьких та
друзів, а головне – міцного здоров’я на довгі роки!
Слава воїнам робітничо-селянської Червоної Армії –
армії переможців і визволителів! В знак пошани вашого
славетного подвигу 28 жовтня покладемо квіти до меморіалів, пам’ятників і могил захисників Вітчизни.
З повагою, Центральна рада громадської організації
«Спілка Радянських офіцерів - голова, Терновий Л.Й
Рада Київської обласної організації партії «Нова держава» - голова Н.П.Захарчук
Президія Київської обласної організації
«Спадкоємці Перемоги» - голова Ю.Й. Вільцов

ВАКЦИНАЦІЯ ДІТЕЙ:
ЗАХИСТ ЧИ НЕБЕЗПЕКА
В Україну нині повертаються
недуги, яких не було десятиріччами. Причиною цього є низький рівень імунізації дітей. Щороку планову вакцинацію проходять дедалі менше хлопчиків
і дівчаток, а це загрожує поширенням смертельних захворювань. Яка ситуація з проведенням щеплень склалась у Бучі,
дізнавались журналісти «БН».
- Мою дитину до садочка без довідки не брали, тож довелось зробити щеплення на свій ризик, - говорить бучанка Анна, мати двох дітей.
На запитання чому проведення вакцинації від смертельних хвороб вважає ризиком, відповідає, що не довіряє українській медицині, і неодноразово чула про погіршення стану
дитини від невинних щеплень.
Та негативні наслідки імунізації
практично відсутні, переконаний
завідуючий інфекційного відділення Ірпінської міської лікарні Роман
Колесник:
- Батьки часто відмовляються від
вакцин, адже бояться поствакцинальних ускладнень, про які часто
розповідають по телебаченню. Раніше такі випадки час-від-часу траплялись, та зараз вакцина зовсім
інша, не жива. Вірус знешкоджений,
тож заразитись препаратом нереально. Так, іноді трапляється підвищення температури після щеплення, та це не є тяжким ускладненням,
а нормальною реакцією організму.

Деякі батьки йдуть навіть на
купівлю довідок про щеплення

Довідка – це перепустка дитини до садочку чи школи. Така парадоксальна ситуація мабуть можлива
лише в Україні. Дійсно, в більшості
країн Європи вакцини є платними,
наші – безкоштовними. Та чомусь
закордоном на імунізацію погоджуються охочіше, ніж в Україні. В результаті, бажаючи вберегтись від
вакцин, наражають дітей на смерЗасновник: Бучанська міська рада
Головний редактор: Сергій КУЛІДА
Адреса редакції: 08292, Буча,
вул. Києво-Мироцька, 104-б,

28 жовтня 2016 року

Виконавчий комітет Ворзельської селищної ради оголошує
конкурс на заміщення вакантних посад: спеціаліста I категорії-архітектора.
Вимоги до претендентів: громадянство України, вища освіта
за освітнім кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; стаж
роботи за фахом на менше 3-х років, вільне володіння державною мовою та основними навичками роботи з комп’ютером.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня
опублікування оголошення за адресою: селище Ворзель, вул. Курортна (В. Жовтня),72 - виконавчий комітет Ворзельської селищної
ради, телефон для довідок 46-444, крім вихідних та святкових днів.
Перелік необхідних документів: 1. Заява на ім`я Ворзельського селищного голови. 2.Особова картка(ф.П-2ДС). 3.Декларація
про доходи за 2015 рік. 4.Копії документів: диплом з додатками, паспорт, військовий квиток, ідентифікаційний код, медична довідка. 5.Фото 4*6-2 шт.

Будівельній організації
для постійної роботи в м.Буча

потрібні різнороби,
електромонтажники та водій екскаватора
ЗОШ № 4 - Єгоров Вадим, Купрій Олександр, Циганенко Аня, Отрошко Міша, Шаіпов Девлет. Гімназія – Корнієнко Марія, Тарасенко Гліб, - взяла участь
у відкритій першості Баришівської ДЮСШ. Змагання
відбулися 25 жовтня.
Бронзовим призером серед дівчат у віковій групі 2005р.н.і молодші стала Аня Циганенко.
Тренер – викладач Лисова О.Г.

Анекдот

Доця каже до мами:
— Ма, а давай заведемо сестричку.
— Я не проти, але тато не дозволяє.
— А от тато зараз поїде у відрядження, й ми тихенько
й заведемо.

відуюча педіатричного відділення Бучанської міської
поліклініки Оксана Джам:
- Щодо якості та безпечності вакцин можу сказати, що
всі вакцини сертифіковані в
Україні, мають всі дозвільні документи на проведення
вакцинації. Умови транспортування та зберігання вакцин дотримуються згідно з чинним законодавством.
Боятись нічого, адже існує лише
кілька протипоказань до вакцинації: при певних захворюваннях,
що супроводжуються підвищеною температурою тіла та серйозною алергічною реакцією. Важливо пам’ятати, що наявність протипоказань ще не означає, що у разі
проведення щеплення виникне
ускладнення. Якщо дитина пропустила щеплення через протипоказання, курс вакцинації можна продовжити в подальшому за графіком, який визначить ваш педіатр.

Нещодавно нам зателефонували з педіатричного відділення та запросили прийти
на щеплення, вакцинація пройшла добре
без жодних ускладнень, - говорить Вікторія, матір трирічного хлопчика.
тельну небезпеку.
«До нашого відділення з інфекційними захворюваннями потрапляють лише в тяжкому стані, такі випадки є одиничними, найчастіше
діти – з вітрянкою та краснухою, в
цьому році був випадок захворювання на кашлюк. Та низький відсоток захворювання не означає, що
вакцинацію робити не потрібно.
Через те, що кілька років в Україні
була недостатня кількість вакцин,
років через п’ять може бути спалах
інфекційних захворювань», - застерігає Роман Колесник.
- Так краще провакцинуватись. Похорони коштують дорого, щеплення безкоштовні, - жорстко підмітила
одна з працівниць інфекційного відділення.

Вакцини для захисту дітей
сьогодні вистачає

Нестача поставок була однією з
основних причин критично низького охоплення імунізацією останніми роками. За запитом Міністерства охорони здоров’я України для
розв’язання цієї проблеми ЮНІСЕФ закупив ряд високоякісних
сертифікованих вакцин для захисту
дітей від небезпечних захворювань,
а саме: туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, гепатиту В, дифтерії, кашлюка та правця, вакцини
від дифтерії та правця для дорослих, вакцини від дифтерії та правця для дітей, вакцини від сказу та
бівалентної оральної поліомієлітної
вакцини. Ці вакцини були поставлені в Україну та нині є доступними
у медичних закладах в усіх областях
України, зокрема і в Бучі.
Педіатричне відділення Бучанської міської поліклініки з жовтня
2016 року забезпечене достатньою
кількістю доз вакцин для проведення імунопрофілактики дитячого населення, про це інформує за-

У проведенні щеплень значно
більше плюсів, чи потрібно
сумніватися?

Загалом, лише половина українських дітей пройшла планове щеплення, тоді як за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я мають бути щеплені не
менше 95 %. Це є загрозою для населення, адже протягом нинішнього року зафіксовано чотири випадки правця, торік були зафіксовані й випадки захворювання на поліомієліт. Загалом це трапляється через відмови батьків від щеплень. Найпоширеніший аргумент
- недовіра до якості вакцин. Хоча
медичними працівниками проводиться широка роз’яснювальна робота щодо наявності європейських
стандартів якості на всі вакцини.
На жаль, Відсоток відмов батьків з
кожним роком зростає. На сьогодні це приблизно 20%. Хоча вибір
залишається за ними. Вирішувати вакцинувати свою дитину чи ні,
звісно ж вам, та коли у проведенні
щеплень значно більше плюсів, чи
потрібно сумніватися?
Галина КАМІНСЬКА

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
Повідомлення

Про проведення громадських слухань з питань розгляду матеріалів «Детальний план території орієнтовною площею 30
га, для розміщення садибної забудови з об’єктами побутового
призначення та інженерної інфраструктури на території садового товариства «Берізка», що розташоване в межах вулиць Володимира Антоновича, Мельниківської, Зеленої, Волошкової в м.
Буча Київської області»
Площа детального плану території – орієнтовно 30га.
Замовник ДПТ – Бучанська міська рада
Розробник ДПТ-ТОВ «Ладопроект»
Місце ознайомлення з проектними матеріалами – приміщення виконавчого комітету Бучанської міської ради у відділі містобудування та архітектури 2 поверх.
Подання пропозицій для подальшого їх врахування в матеріалах ДПТ просимо надсилати до відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Бучанської міської ради з 28 жовтня 2016 року по 26 листопада 2016 року.
Громадські слухання відбудуться 28 листопада 2016 року о
15.00 годині в Бучанській міській раді за адресою: місто Буча,
вул. Енергетиків, 12.
Реєстрація пропозицій проводиться у відділі звернень громадян Бучанської міської ради.
Відповідальна особа за проведення розгляду та реєстрацію
пропозицій: в.о. завідувача відділом містобудування та архітектури, Жуковець В.М.

Газоблоки, Ракушняк, Кирпич! 067-6540559; 093-1700558

Ремонт
холодильників
та пральних
машин

тел. (066) 021-22-18
Сергій

День ангела
Вітаємо
іменинників та
іменинниць!
29 жовтня - Євпраксія,
Логвин
30 жовтня - Андрій,
Кузьма, Леонтій,
Лазар, Дем’ян
31 жовтня - Йосип,
Юлій, Лука
1 листопада - Іван
2 листопада - Артем,
Герасим, Клавдія,
Валерій
3 листопада - Іларіон,
Іван, Яків, Феофіл
4 листопада - Анна,
Єлизавета, Костянтин,
Богдан

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

Втрачене посвідчення учасника бойових дій УБД №076270 від 23.02.2016
р. видане на ім’я Багаліка Олександр Миколайович, вважати недійсним.
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