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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

«Назавжди будуть в пам’яті народній…»
Біля обеліска слави на почесну варту в День
звільнення України від нацистської окупації,
який традиційно відзначався в Бучі 28 жовтня,
вже стають онуки і правнуки захисників Вітчизни, що полягли у борні із нацизмом. Цього дня
з квітами прийшли бучанці до Вічного вогню,
щоб вшанувати цю важливу подію.
Це знаменно, тому що народ, який шанує
пам’ять загиблих героїв, заслуговує на перемогу і гідне життя у своїй захищеній країні.
Сьогодні наш спільний дім захищають від агресора вже ті, хто вихований на високій традиції
поваги до крові, пролитої за Свободу України у

ЦНАП звітується
за 5 місяців роботи

Підсумки роботи адміністраторів за пять місяців
діяльності оновленого ЦНАПу якнайкраще характеризують виконання завдань місцевої влади у
питаннях надання якісних послуг мешканцям.
За словами керівника Центру Нелі Степаненко
, за цей час вцілому надано 7122 послуги: 1810
консультацій, прийнято 5312 пакетів документів.
Наразі вже закрито 6485 справ.
Найчастіше звертаються до адміністраторів з
питаннями реєстрації підприємств, містобудування та архітектури, вирішення земельних питань.
Зафіксовано значну кількість звернень громадян та
юридичних осіб.

попередніх війнах, з іншим загарбником.
Перед учасниками урочистого мітингу з коротким словом виступили: заступник Бучанського міського голови з соціально-гуманітарних питань Лариса Матюшенко, а також голова
Бучанської міської організації інвалідів війни,
Збройних Сил та учасників бойових дій, полковник запасу Володимир Говоров. Зокрема,
Лариса Анатоліївна наголосила на важливості
вшановування громадою пам’яті загиблих саме
на цьому святому місці, де на граніті викарбувані імена бучанців, які віддали життя за нашу
свободу. Але, на жаль, у наші дні смертоносний

Продовження на стор. 2.

Читайте в номері

Чи знайти правду у
«кривому дзеркалі»?

МІСЬКА СТАТИСТИКА
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Бучанка Уляна Пчолкіна срібна чемпіонка світу з карате .5
Станція на все життя

Інформація БМР

• Виповнилося 10 років від закладки торговельного центру «Буча-Пасаж»
• Бучанські поети, що мають інвалідність,
посіли призові місця у різних номінаціях в
VI фестивалі-конкурсі «Поетичний рушник»,
який традиційно проходить в Обухові (поїзд-

шквал пострілів нагадав нам про обов’язок
боронити українську землю від загарбників.
Цього разу, з неочікуваного боку – зі сходу. Ті, з
ким українці пліч-о-пліч боронили нашу землю
від нацистів, самі стали злими ворогами. Міська
влада намагається робити все можливе, щоб
пом’якшити біль втрат постраждалих сімей,
покладаючи все ж велику надію на відновлення ладу в державі та якомога швидше закінчення цієї виснажливої війни.

Новини одним рядком

ка організована бібліотеками міста за підтримки Бучанської міської ради)
• Благодійний фонд «Промінь майбутнього»
дітям із сімей, що перебувають у складних
життєвих обставинах, організував поїздку у
розважальний центр «Блокбастер», а саме

.9

У жовтні місто поповнилося
33 новонародженими: 14 хлопчики і 19 - дівчатка

***

36 пар молодят створили сім’ї.
Вітаємо родини. Щастя, здоров'я, благополуччя та довгих літ!

***

Місто проводило в останню
путь 40 бучанців. Висловлюємо співчуття рідним та
близьким!

кінотеатр «Планета кіно», в якому малеча із
задоволенням переглянула мультфільм «Микита Кожем’яка».
• Триває благоустрій міста. Висаджено декоративні кущі по вулиці Шевченка.
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Продовження. Початок на стор. 1
Однією із жахливих сторінок 20-го
століття стала Друга світова війна, яка
принесла з собою безліч трагедій, віроломства і зруйнованих життів. Ще й донині людство із сумом і гіркотою згадує
ті далекі події, які торкнулися практично всіх на нашій землі. У нашому календарі є немало дат, які нагадують про ті
далекі роки тієї страшної війни. І добре,
що ці дати з плином часу не забуваються, а, навпаки, пам’ятаються нащадками воїнів-захисників. Цього року ми
відзначали 72-гу річницю звільнення
України від фашистських загарбників.
Тяжкий шлях визволення країни тривав з 1942 до 1944 року. Попри гіркоту
втрат, понівечення мільйонів людських
доль наш народ вирвав перемогу у ворога, звільнивши свою землю.
Бучанських учасників бойових дій на
Алеї Слави представляв, на жаль, лише
один Іван Сергійович Крутько, полковник запасу. Інші ветерани за станом здоров’я не спромоглися прийти. Володимир
Васильович зазначив, що 72 роки тому
воїни віддали своє життя за безхмарне
небо над головами своїх нащадків. Та
сьогодні настали такі часи, коли кожен
повинен запитати себе, чи все він зробив
для захисту Батьківщини, міста, сім’ї.
Присутні вшанували подвиг воїнів
Другої світової війни хвилиною мовчання і поклали живі квіти до Вічного
вогню. Хай вогонь пам’яті горить у наших серцях, передається від покоління
до покоління нашим нащадкам. Світла і
вічна пам’ять загиблим воїнам!
Світлана АВДІЮК
Фото Миколи ДЕМ’ЯНОВА

«Назавжди будуть в пам’яті народній
Усіх полеглих мужні імена!»
Людмила Гаврилівна
Каменська:
«Дуже добре, що люди нашої громади пам’ятають цю подію. Важливу роль у цьому грають наші ветерани. Необхідно спільно дбати,
щоб жахи війни ніколи більше не
повторювалися».
Сергій Васильович Мостіпака:
«Сьогодні серце переповнять змішані почуття: адже, відзначаючи
річницю звільнення України від окупації, ми одночасно є свідками агресивних зазіхань на нашу територію
зі сходу. Країна знову терпить біль
війни. А люди страждають від криз.
Моє покоління переживає вже третю кризу і живе без впевненості та
довгострокового планування життя і бізнесу. Дивно і страшно, коли
чуєш, як зараз діти грають у війну і
діляться на «українців» і «росіян». У
нашому дитинстві були «наші» і «фашисти». Дуже хочеться, щоб дітки
жили спокійно. Для цього не можна
стояти осторонь подій в країні та місті. Треба не чекати готових рішень, а
робити щось самим. Відсиджуватися
в окопах – це не вихід, бо на війні, як
на війні. Необхідно робити максимум з того, що можливо зробити».

Пані Ліля:
«Мені 27 років, і я тут з моїми обома
малюками, які залюбки приходять
на це місце. Ми мешкаємо в Лісовій
Бучі, і діти відвідують ДНЗ «Пролісок». У нашій родині воював дідусь
мого чоловіка. Своїм і всім дітям бажаю мирного щасливого життя. Щоб
вони не бачили того, що пережили
діди і прадіди. Діти і дорослі повинні
шанувати пам’ять загиблих героїв».
Алла Олексіївна Андрієць:
«На жаль, я не з Бучі, приїхала сюди
з Криму до онука, якого звати Слава.
Буваючи з ним на цій Алеї, розказую
йому про подвиг воїнів, які захищали рідну країну, рідну хату, життя
своїх рідних. Наших дітей треба навчати, що свою Батьківщину треба
захищати за будь-яких обставин.
Якби наша молодь не була вихована
на героїчних традиціях минулої війни, то зараз не було б кому захищати
Україну в цій війні. У власній родині
ми лише минулого року дізналися, де
загинув брат мого батька, який вважався таким, що пропав без вісти.
Загинув він у різанині під Кенігсбергом, яка забрала понад 200 тисяч молодих життів. Про це донині ніде не
писали цілих 70 років».

ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА

Ігор Мостовий: Громада Бучі не
буде спокійно дивитися на брехню
і свавілля по відношенню до міста
Один з представників громадської ініціативи “Я-Бучанець!”
Ігор Мостовий наголошує на
тому, що діями прокуратури і
судів під сумнів поставлено право мешканців Бучі формувати
місцеву владу. Авторитетні громадські діячі і небайдужі городяни об’єдналися для того, щоб
захистити інтереси рідного міста.
Детальніше – у нашому інтерв’ю.
- Пане Ігоре, мешканці міста віднедавна почали зустрічати бігборди, друковану продукцію з логотипом “Я — Бучанець!”. Як і чому виникла ваша громадська ініціатива?
Які ставить перед собою завдання?
Йдеться про активну групу мешканців Бучі, яка сформувалася, оскільки
на наше місто було кинуто тінь. Ми
не маємо одного яскраво вираженого
лідера. Скоріше це об’єднання однодумців, у яких є чітка позиція щодо
останніх гучних подій.
Напевно всі пам’ятають обшук у
міській раді влітку, ті “маски-шоу”,
які влаштували правоохоронці —

наче в Бучі живуть не сумлінні і патріотичні мешканці, тринадцять з
яких вже загинуло на Донбасі, а якісь
терористи.
Попри бруд, який було розтиражовано ЗМІ, нам, активним бучанцям,
тоді ще здавалося, що усі питання
можуть і повинні бути зняті у юридичній площині. Адже звинувачення
на адресу Бучанської міськради грунтуються на одному-єдиному рішенні Ірпінського суду від 2014 року, де
лише у мотивувальній частині, з посиланням на прокуратуру, територія
колишньої Бучанської лісової дачі,
ті самі пресловуті 890 га, називаються лісом 1-ї категорії. Тобто, сам суд
категорично не стверджує, що основна територія Бучі, на якій розташовані більше ста багатоквартирних будинків та тисячі приватних помешкань — це ліс. Що згодом
нам особисто підтвердив і автор цього судового “шедевру” - суддя Ірпінського суду Мікулін. Але прокуратура за це зачепилася і почала розкручувати справу. Причому методи,
які застосовуються, дуже нагадують
найгірші часи влади Януковича.
- Що мається на увазі?
Судіть самі — юристи міськради
двічі подавали позов за нововиявленими обставинами до Ірпінського

міського суду, щоб відмінити це рішення. Ну не можна ж навіть за великого бажання уявити, що найстаріша частина Бучі, де люди оселялися ще десятки років тому, де створені підприємства, збудовані школи,
лікарня — це ліс рівня заповідника.
Є, зрештою, Генеральний план Бучі
ще від 60-х років минулого століття,
який відносить цю територію до міста. Бо інакше і бути не може!
Цей та інші документи на підтвердження правоти міськради подавалися до Ірпінського суду. Але що робить прокуратура — вона їх витребовує, тобто забирає до себе. Причому це робилося двічі, в останнє —
буквально на днях. Таким чином розгляд справи паралізовано, ухвалення
рішення, яке взагалі зніме всю проблему, стає неможливим. Хочу зазначити, що ще у 2013 році Рада суддів засудила такі випадки і назвала їх
втручанням у правосуддя. Але тепер,
як бачимо, існує “революційна”, політична, економічна чи якась інша доцільність для прокуратури “продавлювати” те, що їй потрібно.
Відтак, “маховик” закрутився знову. Відбулося “печерське судилище”,
на якому Анатолія Федорука та Василя Олексюка було тимчасово відсторонено від виконання обов’язків.
Я хочу зараз звернутися до бучанців. Задайтеся питанням — чому суд
по Федоруку проходив у закритому
режимі? Чому на нього не хотіли пускати журналістів? Чому прокурор,
який представляв сторону обвинувачення, під час судового засідання був
зайнятий тим, що розкладав пас’янс
на своєму телефоні? Відповідь очевидна — рішення було готове завчасно, і воно, як і вся справа проти Федорука, шите “білими нитками”.
Ну і “вишенька на торті” - це суддя Печерського суду В’ячеслав Підпалий, який так боїться журналістів. Це саме той суддя, який своїм рішенням зняв арешт з рахунків Сергія Арбузова, - соратника Януковича, що втік до Росії. Внаслідок чого
200 мільйонів гривень було виведено з України, а проти самого судді
Підпалого в ГПУ порушено кримінальну справу. Тобто, увесь “бучанський процес” веде людина, яка сама
в будь-яку мить може поміняти суддівську мантію на кайданки, яка пов-

ністю залежить від Генпрокурора.
Коло замкнулося...
Саме тому ми і вирішили діяти. Бо
сидіти склавши руки і просто спостерігати за тим, як розправляються з
твоїм містом — неможливо. Створюючи нашу громадську ініціативу “Я
— Бучанець”, ми виходили з того, що
саме ми, бучанці, будемо визначати
кому бути нашим міським головою,
нашими депутатами і т.д. Нам не потрібно “варягів”. Громада Бучі не буде
спокійно дивитися на брехню і свавілля по відношенню до свого міста.
- Які організації увійшли до цієї
ініціативи? Чому лідером обрано
саме Вас? Наскільки цей процес був
прозорим?
Ініціативу підтримали громадські
організації:
«Відгук», «Панночка», «Бучанська
міська організація ветеранів Афганістану», «Бучанська Варта», «Правиця», «Спілка батальйонів України «Рубіж», «Бучанська міська спілка ветеранів війни, учасників бойових дій, та членів їх сімей», «Спілка
жінок Київщини» та інші.
Хочу, щоб всі зрозуміли — справа
не тільки в прізвищах. Мера обрали
люди. За участі мешканців міста, підприємств нам спільно вдалося перетворити Бучу зі звичайного селища
на затишне та комфортне містечко. І
ніхто не може так брутально топтати
місцеве самоврядування.
- Якими саме будуть ваші кроки?
Наскільки вони будуть переконливими?
В першу чергу, ми хочемо донести
до кожного смисл слів “Я — Бучанець!”. Тобто – я, кожен із мешканців
Бучі, - повноцінний учасник життя
громади. Ми хочемо вдихнути в городян відчуття гордості за своє місто. Ми покажемо людей, які і створюють Бучу такою, якою вона є —
красивою, талановитою, зрештою,
мальовничою.
Також ми підтримаємо громадську
переатестацію Бучанського міського голови. Прикладів, коли хтось, перебуваючи на виборній посаді, добровільно звертається до виборців з
проханням підтвердити або «ні» довіру до себе - в Україні немає. І ми
вітаємо рішення Анатолія Федорука,
який зробив такий крок.
Нехай громада визначиться. Це її
право — обирати собі владу, наділяти повноваженнями або відкликати
їх. Це моє право, яке ніхто не зможе
забрати. Бо я — Бучанець!
Спілкувався
Сергій КУЛІДА
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Про Бучу та її мера говорить вся Україна. Стрічки новин
переповнені інформацією. Вона різна, в переважній більшості
заангажована і викривлена. З неї дуже складно отримати
правдиву картину того, що відбувається.
Пересічний громадянин, який перечитає багаточисленні сторінки, так
і не зрозуміє – про що йдеться. Можливо, це робиться спеціально, бо іще
жодне з джерел не спробувало розкласти по поличках – у чому таки звинувачують мера; чому всі ЗМІ натовпом розпалюють ажіотаж саме навколо персони Анатолія Федорука, який
став фігурантом розкрученої прокуратурою вакханалії, чіпляючи паровозом і саму громаду з її правами й інтересами. Взагалі, це в стилі українського
інформаційного простору - подавати
«гарячі» теми на межі правди і брехні.
А їх пропорція залежить лише від політичних і фінансових важелів впливу.
Тому і не дивно, що деякі сайти так
загралися у викриття злочинів в Бучі,
що, викликали гомеричний сміх у місцевих жителів. Зате у немісцевих від
заявлених масштабів розкрадань могли навіть нерви здати. Скажімо на
сайті kolo.poltava.ua дописалися до
того, що вийшо ніби мер Бучі Анатолій Федорук є фігурантом у справі
щодо викрадення через всілякі схеми
900 гектарів лісу в Київській області. І
малюнок підклали – складований свіжоспилений кругляк. Уявляєте? Це ж
скільки на 900 га лісу можна завалити? Вочевидь, автор заплутався в оприлюднених звинуваченнях прокуратури і уявив інформацію по-своєму.
Таких прикладів можна навести і не
один, і не два - десятки.
А пояснити подібні писання дуже
просто. Адже сама прокуратура та її
очільники подавали в ЗМІ настільки
різну інформацію, ніби й самі не кінця розібралися – так що ж все таки
вони шукають в Бучі і в чому винен
мер. Чи він у 2002 році пустив під ніж
890 га лісу, де жили виключно їжачки і
білки? Чи він сам, авторитарним розчерком пера виселив білок і їжачків і
натомість заселив людей на збудовані
квадратні метри?
При цьому поза увагою лишився той
факт, що бідолашні тваринки на цих
гектарах уже 100 років уживаються з
людьми, а на деяких ділянках цих 890
га ще років з 30 тому колосилися лани
широкополі. Не було ні деревця, ні
кущика.
Дійсно, як розібрати суть першого
інформаційного прориву?
Генпрокурор Юрій Луценко 21 липня на своїй сторінці у Фейсбук подає
сенсаційну новину: «Сьогодні в рамках справи про розкрадання 890 га
лісу підрозділів Генпрокуратури, СБУ
та МВС провели обшуки по 31 адресою, в тому числі і за місцем проживання мерів Бучі та Ірпеня. Підозрю-

СМІХ КРІЗЬ СЛЬОЗИ

вані посадові особи протягом 20062012 років незаконно відвели у власність земельні ділянки свого оточення і потрібним людям з Києва».

Чиїх-чиїх 890 га?, - спитає
допитливий читач.

А виходить за текстом - підрозділів
Генпрокуратури. СБУ та МВС провели обшуки, підозрюючи, що 890 га
Генпрокуратури розікрав Федорук.
Ну як тут розібратися? А далі! Підозрювані особи «відвели у власність земельні ділянки свого оточення»… І
знову ребус – навіщо вони відібрали у
свого оточення земельні ділянки тим
більше, що це 890 га лісу підрозділів
Генпрокуратури?
Далі починається свистопляска із
цифрами. Фрагмент інтерв’ю Юрія
Луценка сайту LB (15 вересня 2016
року). «На початку ми зіштовхнулися з величезною проблемою – не могли отримати кадастрові номери 980 га
лісу – всі вони були спалені, як і справи. Зловмисники розраховували на те,
що ми нічого не зможемо зробити, але
ми змогли. Відновили кадастрові номери кожної маленької діляночки усіх
980 га вкраденого лісу».

Хто знається на ситуації в Україні на місцях, у того викликає
неабиякий подив такий активний
наступ на бучанське керівництво
і громаду в цілому. А 890 га видаються звичайною мотузкою…
Пригадуєте? Як в казці. Смикни за
мотузочку – є шанс відкрити двері
в київське передмістя.
Так про яку ділянку йдеться: 890 чи
980 га? Не зрозуміло, спалили кадастрові номери чи ліс, що ускладнило роботу органів? Мабуть тому уже двічі прокуратурою за рішенням Печерського
суду відбувається виїмка всієї документації, яку Бучанська міська рада подає
до Ірпінського міського суду для перегляду рішення судді Мікуліна за нововиявленими обставинами.
А далі цифри знову зазнають змін в
бік зменшення.
Генпрокурор повідомляє: «Після величезної слідчої роботи Департаментом з розслідування в сфері економіки ГПУ сьогодні повідомлено про
підозру голові Бучанської міської
ради Федоруку А.П., а також секретарю цієї ж ради. Федоруку А.П. інкри-

мінували незаконну передачу у власність фізичним та юридичним особам 68 га земель лісового фонду першої категорії, вартістю понад 100 млн
грн, а секретарю ради 1,024 га, який за
відсутності Федорука А.П. також незаконно передав земельні ділянки лісового фонду «. Далі проходять суди,
домашній арешт з 22:00 до 7:00 і після
скандального суду в закритому режимі відсторонення Анатолія Федорука
на півтора місяця від посади.

Обурена громада вимагає прийому Генпрокурором. Але вдається
зустрітися лише з його замом.

Делегація складалася з п’яти осіб:
підприємець, громадський активіст,
ветеран війни і праці, лідер самооборони, майданівець-воїн АТО. Як
розповіла громадський діяч Світлана Гордієнко, після довгого очікування бучанців під кабінетом Володимир
Володимирович Гуцуляк прийняв їх
досить чемно. Однак здивував своєю
необізнаністю в «бучанській» справі. На запитання стосовно його недавнього інтерв’ю для ЗМІ, де замгенпрокурора висловлювався про арешт
890га бучанської землі, відповів, що,
напевно, помилився чи обмовився і
тому готовий вибачитись. Уточнив,
що арештовано 20 га. Далі озвучив
цифру «40». На уточнююче запитання, чи він мав на увазі «землю Калетніка», відповів, що і вона в тому числі.
Вся ця невизначеність формулювань
викликала чималий подив у представників громади.
Бучанці пояснили заступнику генпрокурора, що йдеться про намагання відняти третину бучанської землі.
Також попросили пояснити, що входить в поняття «ліс 1-ої категорії». У
відповідь почули історію про те, що
«якийсь лісник» 2003 року звернувся
до Ірпінського міського голови Скаржинського і голови Київської облради
із заявою про Бучанську лісову дачу,
Клавдієвську лісогосподарську установу тощо. Цю інформацію заступник
генпрокурора зачитав зі свого телефона (можливо, з Інтернету).
Пані Світлана дивується: «Один
факт не вкладається в голові здорової
людини. З якого доброго дива територію, на якій десятиліттями живуть і

працюють люди, називають лісом 1-ої
категорії? Адже перші мешканці тут
оселилися іще на початку минулого
століття, а зараз їх аж 20 тисяч». На
це запитання відповіді у прокурорському кабінеті не прозвучало. Лише
вже завчені фрази, що розпорядником цих гектарів є Кабмін, а всі рішення бучанської влади про зміну цільового призначення земель, починаючи
від 2002 року, є незаконними.
На заяву про те, що працівники прокуратури упродовж всіх минулих років неодноразово перевіряли технічну документацію, проводилися експертизи і нічого незаконного не виявилось, високий посадовець просто
обеззброїв своєю прямотою: «Не мені
вам говорити про корумпованість в
органах прокуратури».
Світлана Гордієнко пояснила, чому
в прокуратурі не вірять в підтримку
мера громадою: «Інформація, якою
користуються правоохоронці, відображує позицію одиниць, до яких
вони дослухаються, вважаючи голосом громади. Для Володимира Гуцуляка, наприклад, було вдивовижу почути, що в Бучі працює система самоврядування та реалізовано «Закон про добровільне об’єднання громад». На це пан Гуцуляк зауважив, що
до сьогоднішньої бесіди він був переконаний, що громада за те, щоб відсторонити Анатолія Федорука від посади міського голови. Та зараз, мовляв, ми йому на багато речей відкрили очі. Пообіцяв про підтримку громади повідомити генпрокурору. Зазначив також, що ГПУ буде продовжувати слідство і вивчати матеріали у
так званій «справі про 890 га». Ми висловили свою думку щодо тиску Печерського суду на Анатолія Федорука. У відповідь було сказано, що, мовляв, «мені про це нічого не відомо».
Це вдруге протягом зустрічі, що нас
сильно здивувало».
В свою чергу, члени групи повідомили прокурору ГПУ про велику стурбованість мешканців Бучі наступом
на місцеве самоврядування та готовність громадян і далі проводити безстрокову акцію протесту і застосовувати всі правові методи боротьби .
Олексій БОЖЕНКО

Злий жарт про мера Бучі: профінансований чи у коміків брак жартів?

Журналісти «БН» через інтернет-мережу звернулися до пана Зеленського щодо недолугого жарту в
ЧистоNews. Ми запросили артиста у
Бучу, аби він побачив, як смішно людям, у яких хочуть забрати землю,
на якій вони проживають понад 50
років, і витісняють міського голову,
який зробив із непримітного селища візитівку Київської області – європейське, сучасне і комфортне містечко.
Коміки Володимир Зеленський та
Валерій Жидков у новому сезоні ЧистоNews 2016 #310 від 18 жовтня використали викривлену інформацію, яку
подали у новинах телеканалу 1+1, чим
підлили масла у вогонь і розчарували
бучанських любителів 95 Кварталу.
Зокрема, журналісти 1+1, відверто

кажучи, збрехали,
що мера Бучі відправили під домашній арешт з
електронним браслетом, у
той час як Бучанський міський голова Анатолій Федорук по повістці прибув до
Генеральної прокуратури
України для дачі пояснень
у справі #890 га. Меру міста була вручена підозра,
з якою він разом із доказовою базою законної належності земель бучанцям

знаходився у
Печерському суді. А
громада, не байдужа до долі
міста та його мера, провела мирну акцію протесту, вимагаючи прозорого розгляду
справи у рамках чинного законодавства.
Мешканці Ворзеля також виступили на підтримку мера Бучі, як центру об’єднаної територіальної громади. А серед них були і учасниці ансамблю «Перевесло».

Саме вони намагалися підняти настрій учасникам акції, який був пригнічений діями і тиском суду на бучанського голову.
А шоу-мени ЧистоNews вирішили
заробити собі балів і видали в ефір:
«Видно, що Анатолій Федорук передав у незаконне володіння не тільки
землі, але і музичні інструменти артистів. Є інформація, що у відповідь
на частушку від прихильників Федорука Печерський суд написав свою
поезію: а для мера прокурор показав
свій вирок, і не просто показав, але і
до справи прив’язав…». Вони пережартували навіть суд, забігши наперед, мабуть дуже старалися бути першими у тиражуванні «жовтих» новин.
Вікторія ШАТИЛО
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ДО ДНЯ ПРАЦІВНИКА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
Управління праці та соціального
захисту населення для багатьох
людей стало найпершим місцем,
куди соціально незахищені люди
звертаються за вирішенням проблем різноманітного характеру.
Сюди приходять не лише за матеріальною допомогою, хоча вона
є найбільш необхідною, але й за
психологічною підтримкою. Фахівці відділів управління постійно вирішують проблеми людей,
що опинились в складних життєвих ситуаціях, і знають, чому вони
проливають сльози. Про особливості роботи працівника соціальної сфери журналісти «БН» спілкувались з начальником УПСЗН м.
Буча Ганною Назаренко.
Ганна Василівна на своїй посаді із
перших днів створення управління.
Пам’ятає як починали свою роботу в
тісному кабінеті, що знаходився тоді в
міській раді. Трохи згодом, у 2007 році
вони перемістились до нового приміщення. Нині пригадує всі основні події, гортаючи фотоальбом: тут і відкриття закладу, і проведення різноманітних свят, і події із життя міста.
Фото – лише позитивні, всі працівники з непідробними усмішками.
Втім, каже, багато людей з тих, що
зображені, вже в управлінні не працюють.
Дехто знайшов роботу з кращою заробітною платнею, хтось переїхав, дівчата заміж повиходили, - говорить
Ганна Назаренко, - адже у нас робота не найлегша. Доводиться викладатись на повну. Особисто я знаю проблеми своїх клієнтів, від найменших і
до людей похилого віку, знаю чому в
них сльози ллються.
Важко психологічно?
Мені ні. Я за натурою – менеджер.
Для мене організація роботи з людьми – улюблена справа, адже я розумію чим можна людині допомогти в
конкретній ситуації. Так, часто звертаються за матеріальною допомогою,
але бувають і суто психологічні проблеми. А іноді й надумані. В таких випадках я завжди питаю людину: «Ти
цю ситуацію можеш змінити? Якщо
можеш, то змінюй. Якщо – ні, то май
мужність - прийми її такою, але зро-

ЄДИНА ГРОМАДА
За рішенням сесії Блиставицької
сільської ради мисливськими
угіддями навколо села буде опікуватися «Клуб мисливців і рибалок «Здвиж».
- Нині наші мисливські угіддя захлинаються від браконьєрства та байдужості,- серед іншого розповідав
мені випадковий співрозмовник, якого зустрів біля магазину на сільському майдані Блиставиці.
Дід Василь (так назвався мій співрозмовник), коли був молодим, заповзято займався мисливством. Був
членом громадського об’єднання Українського товариства мисливців і рибалок, яке ретельно оберігало мисливські угіддя від браконьєрів. Відтак у блиставицьких лісах водилося чимало різноманітної звірини.
Лосі і косулі навіть заходили в село,
а дикі свині інколи спустошували городи, котрі були неподалік лісу. Сільський житель міг залюбки зустріти в
лісі лисицю, зайця-русака, білку , куницю і навіть вовка-санітара з підмоченою віками репутацією. Тут постійно жили борсуки, а у водоймищах
та біля них можна було натрапити
на видру, ондатру, норку європейську.
Були цілі колонії бобрів.
- Щоб у наших мисливських угіддях,продовжив розповідь бувалий мисливець,- знову було достатньо звірини,
потрібно негайно створювати громадське об’єднання мисливців і рибалок. Вони стежитимуть за порядком
у лісі, підгодовуватимуть тварин,
охоронятимуть від непрошених зайд,

Ганна Назаренко: Вічність дається
не за одноразові вчинки,
а за стабільне духовне життя
вас заходить людина і починає плакати – перш за все
візьміть до уваги загальний
стан людини, зрозумійте її,
виясніть соціальні проблеми, які склалися в тій чи іншій сім’ї, і якщо не можете
чимось допомогти – зробіть
все, щоб людина принаймні залишилась задоволена
розмовою. А зрозуміти чужі
проблеми можна лише тоді,
коли маєш духовну силу, бо
скарби духу – найвище всіх
благ цивілізації.
Особливо люди стражШановні працівники
дають від бідності. Досоціальної служби!
бре, що знижки незахиВід щирого серця вітаю Вас із професійним свя- щеним верствам населентом людей, чия праця сповнена гуманізму, мило- ня надають аптеки і перусердя і тепла – працівників соціальної сфери!
карні, а продуктових маЦе свято тих, хто постійно опікується проблема- газинів практично нема.
ми людей, забезпечує їх потреби.
Власники більшості таких
Вашу чуйність відчувають люди і, насамперед, підприємств говорять, що
пенсіонери та інваліди, діти-сироти, малозабез- самі ледве виживають.
печені та багатодітні сім’ї, безробітні громадяни.
Чи були у вас дуже складВаша праця, на привеликий жаль, не завжди по- ні ситуації, коли ви й не
мітна, але завжди сповнена душевного тепла. За знали чим допомогти?
це Вам шана і повага.
Кілька років тому на вул.
Хай невичерпною буде чиста криниця ваших Богдана Хмельницького, 2
душ, а заслужена шана додасть сил і наснаги на поселилась сім’я. До того
нові здобутки у справі, яка перетворилась на мати, батько і син жили
вашу нелегку, але щасливу долю!
на Житомирщині, де мали
великий будинок. Та час
Ганна Назаренко, начальник УПСЗН м. Буча
йшов, син став дорослим
і поїхав навчатись до Києби для себе висновки». Та, на жаль, не ва. Згодом від інфаркту помирає головсе так просто. Нещодавно трапив- ва сімейства, тоді мати йде на рішучий
ся випадок, коли син, що повернув- крок – продає дім та купує для себе
ся з тюрми, вигнав з рідного дому ма- із сином квартиру в Бучі. Згодом він
тір з бабусею. Жінкам немає куди йти, одружується. А його дружина задуі вони уявлення не мають що робити. мує заволодіти квартирою. Тож поки
У таких випадках дійсно потрібна до- син був у відрядженні, невістка склала
помога інших інстанцій.
всі речі біля дверей і вказала свекрусі
Більшість людей, що звертається на вулицю. Бідна жінка не знала куди
до Вас з проблемами, певно має по- йти. Шлях вів тільки на рейки. Та їй
ганий настрій. Як діяти у ситуаці- порадили звернутись до нас - в управях, коли людина просто заливаєть- ління. Ситуація була складною, та нам
ся сльозами?
все ж через суд вдалось закріпити за
Таке буває досить часто. Тож завж- жінкою одну кімнату...
ди навчаю своїх колег, як тільки до

Переміг клуб «Здвиж»
створюватимуть умови для збільшення їх чисельності.
Тож коли випадково дізнався, що в
порядку денному сесії Блиставицької
сільської ради є питання передачі місцевих мисливськиї угідь у руки одного з громадських об’єднань мисливців і рибалок, я негайно вирушив у відрядження до цього села. Дев’ята сесія сьомого скликання проходила 21
жовтня цьогоріч у розкішному залі
місцевого будинку культури не випадково, адже прийшло на цей захід
чимало мисливців, котрі виявили бажання відстоювати право свого об’єднання - користуватися цими угіддями. На згадані мисливські угіддя в адміністративних межах Блиставицької
сільської ради претендувало дві громадські організації, зокрема, «Клуб
мисливців і рибалок «Здвиж» та «Бородянське господарство також мисливців та рибалок «Яструб».
Палке обговорення цієї теми розтягнулося на кілька годин. Кожна
сторона наводила свої конкретні вагомі аргументи. Інколи дискусії проходили на межі високих тонів, наче
це було не на сесії, а на базарі. Сільський голова Блиставиці Світлана
Микиша, яка вела сесію, терпляче надавала можливість кожному бажаючому мисливцю висловити свою думку на користь «Здвижа» чи «Яструба». Активно полемізували з цього
питання й сільські депутати.
Відтак, користуючись ст. 12 та 57

Земельного Кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст. 9 та 22
Закону України «Про
мисливське господарство та полювання» і
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, лісового та водного господарства, екології, благоустрою та надзвичайних ситуацій сесія Блиставицької сільської
ради вирішила надати мисливські
угіддя загальною площею 1890,4 га
для користування за призначенням
на термін 15 років «Клубу мисливців і рибалок «Здвиж». За це рішення
проголосувало під розписку десять
депутатів, і лише один проголосував
проти обох претендентів.
Крім того, сесія зобов’язала клуб забезпечити проведення комплексних
заходів, спрямованих на запобігання виникненню пожеж та оперативного реагування на них, а також ретельно слідкувати щодо профілактики і боротьби із захворюванями диких тварин.
Серед іншого, «Здвиж» зобов’язали
забезпечувати блиставичанам безперебійним, постійним і вільним доступом для збирання в лісах ягід, лікарських рослин та грибів.
Між іншим, ця громадська органі-

Пройшов час, вона приходить до
нас, і...каже: «Дякую, ви мені повернули все, але ви не повернули мені любов сина…(сльози на очах). Я її переконувала: «Не переживайте. Ви вклали в свою дитину все. Він любить,
тільки не вас…». Зовнішні обставини
не в нашій владі, але тільки від нас залежить, як ми відреагуємо на них.
Після емоційної паузи ми продовжили розмову.
Як вам вдається залишатись спокійною, адже ви мабуть берете на
себе стільки негативу?
Я веду здоровий спосіб життя, раніше захоплювалась спортом, з 1993
року зовсім не їм м’яса. Щонеділі ходжу до церкви і вчу дівчат, що всі відповіді на важливі виклики життя є в
Біблії. А ще раджу своїм працівникам,
коли ті в напруженому стані, підійти до вікна і подивитись кілька хвилин далеко в небо. Тоді думки перемикаються на інше. Потрібно вміти відпочивати, необхідно душею прагнути
до добра і жадати наповнювати своє
життя благими справами. Те, що людина прийшла і кричить – це не ваша
вина, це проблеми тієї людини, яка
бере це на себе.
Загалом, я вважаю, що соціальний
захист – це найближча до людини інстанція в державі. Наша допомога часто залежить навіть від привітності,
від усмішки на обличчі. Тож, я кажу,
працівникам щоб вони завжди посміхались. Мені вже кажуть у відповідь жартома: «Ганно Василівно, в нас
м’язи болять постійно всміхатись». Та
це досить важливо.
В усіх речах, навіть негативних, треба
шукати позитив. Це перебудовує кожну клітину нашого тіла і робить організм фізично і духовно здоровим. Ми
маємо бути добрими до інших і жити
в гармонії зі світом, а ще пам’ятати, що
вічність дається не за одноразові вчинки, а за стабільне духовне життя.
Спілкувалась Галина КАМІНСЬКА

• БЛИСТАВИЦЯ •

зація повинна використовувати мисливські угіддя Блиставиці виключно за призначенням і у відповідності
чинного законодавства, а ще зобов’язана звітувати перед сесією сільської
ради не рідше одного разу на рік.
Можна не сумніватись, що «Клуб
мисливців і рибалок «Здвиж» не дозволить браконьєрам безкарно полювати у мисливських угіддях. Як-не-як
ця громадська організація нараховує
132 мисливці з Бородянки, Бучі, Києва та навколишніх сіл. Адже загальновідомо: є господар у лісі – буде й
дичина.
Насамкінець хочемо побажати користувачам цих мисливських угідь та
мисливцям сумлінно виконувати Закон України «Про мисливське господарство та полювання», ретельно дбати про природу та охороняти її мешканців, і вона віддячить сторицею.
Ні пуху, ні пера!
Іван ЖУК

ЗНАЙ НАШИХ!
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Про це ми дізналися з повідомлення
у соцмережі Віталія Пчолкіна, чоловіка чемпіонки, який вболівав за свою
кохану вдома перед телевізором і тому
поділився радісною новиною на своїй
сторінці у Фейсбуці.
«У місті Лінц (Австрія) завершилися
фінальні виступи Чемпіонату світу з
карате WKF в категорії Ката серед жінок, що користуються інвалідними колясками. За чемпіонство боролися між
собою дві спортсменки з України – Уляна Пчолкіна (Буча, Київська обл.) та Каріна Айрапетян (Львів).
З різницею в 0,5 бали перемогу здобула
Каріна і, відповідно, золоту медаль, яка
вдруге поспіль прямує в Україну. Друге місце за Уляною, яка незважаючи на
складну підготовку показала себе дуже
пристойно! Пишаюся тобою моя маленька! Третє місце за спортсменкою з Росії.
Вітаю наших дівчат з гарним результатом! Попереду складний шлях до Токіо,
але впевнений, що його буде з успіхом подолано!» - так написав Віталій.

Можливо все…

Щоб детальніше дізнатися про успіхи й
досягнення чемпіонки-землячки домовилися про зустріч з Уляною, на яку та з легкістю погодилася дівчина, не зважаючи
на щільний графік. Адже окрім спортивних занять, дівчина працює ведучою новин на телеканалі «NewsOne», активно займається громадською діяльністю. Вона
очолює Всеукраїнську благодійну організацію «Волонтерське об’єднання «Крила»,
лідер Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Група активної реабілітації», член Суспільної ради при Міністерстві молоді та спорту України. Ще Уляна
одна з організаторів таборів активної реабілітації, інструктор із загальної фізич-

СПОРТ
Наприкінці жовтня мешканці міста зустрічалися з паралімпійцями, які вкотре прославили Україну на престижних змаганнях у
Ріо-де-Жанейро.
Нагадаємо, що цього року українська
збірна за підсумками Паралімпіади завоювала 117 медалей різного ґатунку і
посіла третє місце в загальному заліку. Тобто ігри в Ріо-де-Жанейро стали
найуспішнішими в історії України.
Приміщення ЗОШ № 3 прилаштовані для людей з обмеженими
можливостями: є пандуси, ліфт.
Захід проходив під патронатом
Бучанського міського голови Анатолія Федорука та секретаря Бучанської міської ради Василя Олексюка.
А от організаторами зустрічі стали
Київський регіональний центр «Інваспорт» та ГОІ «Відгук», до яких до-

ної підготовки, дуже активна, позитивна,
щира і непосидюча людина.
Своє дитинство Уляна Пчолкіна провела у Ворзелі. Дванадцять років тому у наслідок ДТП отримала травму хребта, через що у неї сталося порушення опорно-рухового апарату і дівчина опинилася в інвалідному візку. Пройшовши не
легкий шлях реабілітації та соціальної
адаптації, Уляна відкрила нову сторінку свого яскравого, цікавого, насиченого безліччю важливих подій життя. Почала з допомоги іншим людям, що опинилися, як і вона колись, у схожій ситуації. І поступово все більше долучалася до
громадської та волонтерської діяльності.

на приїхала на запрошення свого друга і
здобула друге місце.
Дівчина, яка відчуває себе на татамі
впевнено і комфортно, наполегливо продовжувала відвідувати заняття з карате
у київському клубі «Чемпіон», де разом
тренуються і діти, і люди з інвалідністю.
Також мріяла про відкриття подібного
клубу у пристоличному містечку Буча, у
якому разом з чоловіком придбали квартиру і одразу активно долучилися до життя громади міста.

зараз - розкута та впевнена.
Через роботу на телеканалі стало значно
менше часу, який раніше вона проводила у спортивному залі. Та дізнавшись про
Чемпіонат світу, Уляна відновила тренування і за два місяці інтенсивної щоденної підготовки, завдяки власним зусиллям та настановам тренера Олександра
Бунцева зуміла гідно представити Україну у світових змаганнях.

Разом і гори з місця
зрушити нескладно

Любов до спорту, який не тільки фізично гартує організм, а й вчить духовній
силі, витривалості, пунктуальності, через багато років повернулася у її життя.
Уляна рішуче вирішила долучитися до
занять карате для людей з інвалідністю.
Вже після двох років наполегливих тренувань спортсменка увійшла до збірної
України та поїхала на перший Чемпіонат світу з карате у категорії «ката на візках», який відбувався у Німеччині. Додому Уляна Пчолкіна повернулася із золотою медаллю. Та перемога, здобута українкою, пройшла поза увагою нашої держави. Поїздка на Чемпіонат стала можливою завдяки фінансування громадських організацій та спонсорів.
Серед успіхів – участь у Чемпіонаті Європи серед чоловіків у Бельгії, куди Уля-

Під час одного з перебувань у реабілітаційному центрі Уляна познайомилася з Віталіком Пчолкіним, з яким згодом і одружилися. Подружжя має спільні інтереси: Віталій та Уляна займаються громадською діяльністю, пов’язаною із захистом і поширенням прав людей з інвалідністю, проводять табори
активної реабілітації для людей з травмою хребта, що пересуваються у візках, вчать їх соціалізуватися. І це - лише
мала частка їхньої роботи. Також пара активні учасники Майдану.
Якось Уляна брала участь у проекті
«Здоров’я жінок України» у якості тренера та співавтора посібника по супроводу жінок на інвалідних візках у медичних закладах.
Втім, плани Уляни дещо неочікувано
змінилися, точніше відклалися, після випадкового працевлаштування на телебаченні. Пройшовши кастинг у ролі ведучої, дівчина вже протягом року наживо повідомляє новини на телеканалі
«NewsOne». Вона розповідає, що ще зовсім недавно ніяковіла під час зйомок, а

лучилися відділи культури та спорту,
освіти, Центр соціальної служби Бучанської міської ради.
Зустріч бучанських дітей з інвалідністю та зірок параолімпійського спорту відбувалася у ЗОШ №3.
Дуже часто діти з інвалідністю на-

магаються відокремитися від суспільства. А живе спілкування з паралімпійцями було покликано подолати
свої психологічні страхи і включитися
в активне життя. У результаті і дітлахи, і їхні батьки цілком переконалися,
що хвороба – не перепона в досягненні успіху, зокрема в спорті. Підтвердженням стали різні змагання, в яких
взяли участь і гості, і бучанці.
Втім, програма заходу була насичена не
лише спортивною тематикою. Гарного
настрою всім присутнім додали вихованці Бучанської школи мистецтв імені
Ревуцького. А від виступу дуету з «Інваспорт» були у величезному захваті.
Після урочистої частини під керівництвом досвідченіших тренерів пройшли майстер-класи з ігор в
шашки та шахи, бадмінтону, настільного тенісу, дартсу. А під кінець зустрічі володарі медалей Паралімпій-

Спорт відкриває двері в
активне життя

«Дякую моєму тренеру за кожну хвилину, що вкладає у мене. Сьогодні ми срібні призери і це лише стимул працювати
далі!» - так емоційно й щиро коментує
свою перемогу спортсменка і, як попередні здобутки, присвячує нашій Україні, яку гордо представляла і відстоювала
на татамі. Також чемпіонка висловлює
вдячність Українській федерації карате,
Ярославі Токар та спільноті «Наш Київ»
за підтримку та фінансування поїздки.
Ми пишаємося нашою землячкою, красивою, сильною, доброю людиною, яка
цінує життя та вміє жити, любити і доводити початі справи до гарного фіналу.

Вікторія ШАТИЛО

Чемпіони Паралімпіади відвідали Бучу

ських ігор почали формувати команду спортсменів, про яку згодом, маємо надію, дізнаються у всьому світі.

• Емоції •

Мар’яна Шеушкевич,
громадський діяч:
- Побувала на чудовому заході. Познайомилася з унікальними, особливими людьми, які мотивують та
надихають інших не піддаватися хворобам. Велика вдячність нашим паралімпійцям. Ви гордість нашої країни!
Світлана Музика,
громадський діяч:
- Кажуть, що медаль має певний позитивний енергетичний заряд. Під час
зустрічі з паралімпійцями ми не могли не зарядитися позитивом. Особливо, коли це золото, привезене з Паралімпійських ігор.
Вікторія ШАТИЛО

Буча - лідер області за показником оздоровлення дітей
Станом на 15.10.2016 року оздоровлено 2454 дитини, що становить 77,4 % від загальної кількості дітей, віком від 7 до 17 років
(3172 дітей).
І як результат, ми маємо перше місце щодо кількості оздоровлених дітей
серед міст Київської області.
Цього року оздоровча кампанія
розширила межі відпочинку та оздоровлення дітей м. Буча. За кошти місцевого бюджету 331 дитина
міста змогла побувати у різних куточках України (порівнюючи з 2015
роком – 198 дітей). Це Волинська,
Закарпатська Миколаївська та Херсонська області. З метою належної
організації оздоровчої кампанії в

місті рішенням виконавчого комітету Бучанської міської ради від 19
квітня 2016 року №165 затверджено
Положення про порядок відбору та
направлення дітей міста на оздо-

ровлення та відпочинок до дитячих
закладів у 2016 р. та створено міську
координаційну групу з оздоровлення та відпочинку дітей міста у літній
період 2016 року.
Для забезпечення організованого
оздоровлення та відпочинку дітей
Бучанською міською радою було
виділено кошти у сумі 1 млн. 145
тис. грн. (2015 рік – 732,7 тис. грн.).
Першочергово путівки надавалися
дітям, що потребують соціальної
уваги та підтримки:
діти-сироти – 51 особа;
діти-інваліди – 54 особи;
діти загиблих учасників АТО – 5 осіб;
діти учасників АТО – 59 осіб;
діти з багатодітних сімей – 401 осіб;
діти ВПО – 68 осіб.

У 6 пришкільних таборах у період з
30.05.2016 р. по 16.06.2016 р. відпочило – 500 дітей. Для якісного відпочинку дітей їх було забезпечено канцелярськими, спортивними товарами,
медикаментами, перевезення організованих груп дітей на екскурсії.
За межами міста на оздоровленні та
на відпочинку перебувало 30 дітей.
Від Київської обласної державної
адміністрації отримано та забезпечено оздоровленням 66 дітей нашого
міста. 121 дитину оздоровлено по лінії охорони здоров’я через педіатричне відділення Бучанської міської поліклініки.
Інформація БМР

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Нещодавно в Австрії проходив
другий Чемпіонат світу з пара-карате, з якого українська
збірна повернулася із золотом
та сріблом. Спортсменка, яка
проживає у Бучі, Уляна Пчолкіна
здобула друге місце!

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Бучанка Уляна Пчолкіна срібна чемпіонка світу з карате

ГАЗЕТА ВИХІДНОГО ДНЯ
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БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

ТЕЛЕПРОГРАМА • 7-13 листопада •

Понеділок • 7 листопада
14:25 Т/с «Не родись вродлива».
УТ-1
19:00 Ревiзор.

Профiлактика.
15:00,22:50,23:15,0:15 Погода.
15:35 Твiй дiм 2.
15:50 Вiкно до Америки.
16:20 Д/ф «Вибiр-2016. Клiнтон
чи Трамп».
18:25,1:20 Новини. Свiт.
18:40,21:00,1:30,5:00 Новини.
19:00,1:45 Новини. Культура.
19:30 Про головне.
20:00 Перша шпальта.
20:30 Вересень.
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.
0:20 Телемагазин.
2:00 Книга.ua.
2:25 Д/ф «Київська старовина.
Свiт мистецтва. О. Мурашко.
Наспiв на крилах метелика».
3:00 Телевистава «Чорна Пантера
та Бiлий Ведмiдь».
4:20 Д/ф «Я - вiйна».

№43 від 4 листопада 2016 року

4 листопада 2016 року

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,
16:45,19:30,23:15 «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»
20:30 «Секретнi матерiали».
21:00 Т/с «Матусi 2»
22:00 «Грошi».
23:35,3:35 Т/с «Теорiя брехнi»
1:25 Х/ф «Рятувальник»
5:30 «Служба Розшуку Дiтей».

Iнтер

6:15,11:50,12:25,14:40 «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,
17:40 Новини.
7:15,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20 Х/ф «Жiноча iнтуїцiя».
14:00 «Речдок».
15:20 «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»
1:25,5:30 «Подробицi» - «Час».
2:15 Х/ф «Чекаючи вантаж на
рейдi Фучжоу бiля Пагоди».
4:05 Х/ф Вишивальниця у сутiнках

ICTV

5:50 Служба розшуку дiтей.
5:55,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
6:50 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
9:55 Х/ф «Праведник»
11:30,13:20 Х/ф «Чорна дiра»
12:45,15:45 Факти. День.
15:00,16:20 Х/ф «Рiддiк 3D»
17:45 Т/с «Штрафбат»
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Бiльше нiж правда.
21:40 Т/с «Поганий хороший коп
22:25 Свобода слова.
1:00 Х/ф «Рембо 4»
2:25 Т/с «Чорний список 2»
3:45 Провокатор.

Новий канал

4:35,18:00 Абзац.
5:25,6:30 Kids` Time.
5:30 М/с «Губка Боб».
6:35 Х/ф «Ейс Вентура: Поклик
природи»
8:10 Х/ф «Трансформери 3»
11:15 Х/ф «Трансформери:
Столiття вимирання»

21:55 Пристрастi за ревiзором.
0:40 Х/ф «Мрiї здiйснюються»

СТБ

6:10,16:00 «Все буде добре!»
8:10 «Все буде смачно!»
10:05,18:30 «За живе!»
11:35 Х/ф «Осiннiй вальс»
13:40 «Битва екстрасенсiв 16».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
19:55,22:45 «Хата на тата».
0:30 «Один за всiх».
1:40 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

Тонiс

6:00 «Таке спортивне життя. Iван
Богдан».
6:30 «Вiдлуння».
7:00,22:10 Природа сьогоднi.
8:00,15:45,18:40,21:30 «Погода».
9:50,16:50 «Алло, лiкарю!»
11:15,19:50 Д/ф «Щоденники
другої свiтової вiйни: день за
днем».
13:45 Мова тварин.
14:40,23:10 Повiтрянi воїни.
16:15,21:00 Сироти дикої
природи.
17:45 Чарiвнi свiти.
18:15 «Iпостасi спорту».
18:50 В гостях у Д. Гордона. Юрiй
Рибчинський, ч. 1.
21:40 Рецепт успiху Михайла
Поплавського.
0:10 Т/с «Життя на вершинi»
2:00 Т/с «Нiч чорних краваток»
3:00 «Пiсля опiвночi».
4:00 «Свiтськi хронiки».
4:25 «Кумири».
4:35 «Моднi iсторiї с Оксаною
Новицькою».
5:00 «Джаз-коло».
5:35 Шлях великого мислителя.

Канал «Україна»

6:50,7:15,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,
19:00,1:30 Подiї.
9:15,3:30 Зоряний шлях.
11:00,4:20 Реальна мiстика.
12:00 Х/ф «Чого хочуть чоловiки»
14:00 Т/с «Бiлi троянди
надiї»,1i2с
15:30 Т/с «Бiлi троянди надiї»
18:00 Т/с «Спiвачка i Султан», 54с
19:45,2:20 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Я дарую тобi
щастя»,1i2с
23:00 Подiї дня.
23:30 Х/ф «Форсаж»
5:10 Агенти справедливостi.

ТК «Київ»

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

Анекдот

- У вас є лижі і лижні черевики 52-го розміру?
- Якого?
- 52-го.
- ...і нашо вам лижі?

***

Пам’ятай: 2 фрази, які допоможуть тобі відкрити багато
дверей в цьому житті: «на
себе» і «від себе»

Топ-прем’єр
України

Майже дванадцять тисяч інтернет-користувачів взяли участь в опитуванні «Хто з
прем’єрів приніс найбільшу користь Україні за останні 10 років?».
Опитування проводилося на сайті «Главком».
За підсумками голосування більше як третина опитуваних, а саме 36%, висловилися за те,
що найрезультативнішим і найкориснішим для
України головою уряду за останні десять років
стала Юлія Тимошенко. Нагадаємо, вона очолювала Кабінет міністрів двічі. Вперше - після Помаранчевої революції у 2005 році. Вдруге - після
дочасних парламентських виборів 2007 року.
Із значним відставанням від лідера друге місце
в рейтингу посів Арсеній Яценюк, який керував

Вівторок • 8 листопада
15:25,16:20,21:25 Т/с «Поганий
УТ-1
хороший коп»

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.
6:25,8:25,13:15,16:05,22:50,
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.
13:20 Казки Лiрника Сашка.
13:30 Школа Мерi Поппiнс.
14:00 Суспiльний унiверситет.
14:30 Подорожнi.
15:40 Борхес. Україна на картах:
географiя з iсторiєю.
16:20 Д/с «Клуб пригод».
17:20 Д/с «Увесь цей джаз».
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.
2:05 Д/ф «Пошук Мазепи».
3:00 Д/с «Середземномор`я».
3:50 Д/ф «Довженко в огнi».

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,
16:45,19:30,23:15 «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».
10:40,12:20 «Мiняю жiнку 3».
14:10 «Слiпа».
14:45,2:45 «Мольфар».
15:45 «Сiмейнi мелодрами 6».
17:15 Т/с «Уламки щастя 2»
20:30 «Секретнi матерiали».
21:00 Т/с «Матусi 2»
22:00 «Новий Iнспектор
Фреймут. Мiста».
23:35,3:30 Т/с «Теорiя брехнi»
1:25 Мелодрама «Попелюшка з
райського острова».
5:25 «Служба Розшуку Дiтей».

Iнтер

6:20,11:15,12:25 «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини
7:15,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,21:00 Т/с «Схiднi солодощi»
14:00 «Речдок».
14:50 «Судовi справи».
15:45 «Сiмейний суд».
16:40 «Давай одружимося».
18:00,19:00 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
23:00 Т/с «Одну тебе люблю»
1:15,5:20 «Подробицi» - «Час».
2:05 Х/ф «Лiсова пiсня».
3:45 Х/ф «Захар Беркут».

ICTV

4:25 Факти.
4:45,3:30 Провокатор.
5:30,20:20 Громадянська
оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
9:55 Т/с «Винищувачi 2»
12:00,13:20,17:45 Т/с
«Штрафбат»
12:45,15:45 Факти. День.
13:30 Х/ф «Вдруге не посадять»

Середа • 9 листопада
15:30,16:20,21:25 Т/с «Поганий
УТ-1
хороший коп»

16:50 Т/с «Сильнiше вогню»
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
22:25 Х/ф «Рембо. Перша кров»
0:15 Т/с «Чорний список 2»
1:55 Т/с «Перетинаючи межу»

Новий канал

3:00,1:50 Зона ночi.
4:40 Дорослi як дiти.
5:55,18:00 Абзац.
6:45,8:05 Kids` Time.
6:50 М/с «Iсторiї Тома i Джерi».
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 2.
21:00 Київ вдень та вночi.
22:00 Зiрки пiд гiпнозом.
0:00 Любов на виживання.

СТБ

6:30,16:00 «Все буде добре!»
8:30 «Все буде смачно!»
9:30,18:30 «За живе!»
11:00 «МастерШеф 5».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
19:55,22:45 «МастерШеф 6».
23:15 «Давай поговоримо про
секс 2».
1:10 «Один за всiх».
2:25 Слiдство ведуть екстрасенси

Тонiс

6:00 «Таке спортивне життя.
Iрина Мерленi».
6:30 Teen-клуб.
7:00,22:10 Природа сьогоднi.
8:00,14:30,15:45,21:30 «Погода».
9:50,16:50 «Алло, лiкарю!»
11:15,19:50 Д/ф «Щоденники
другої свiтової вiйни: день за днем
13:45 «Будьте здоровi!»
13:55 Чарiвнi свiти.
14:45,23:10 Повiтрянi воїни.
16:15,21:00 Сироти дикої
природи.
17:45 Путiвник прочанина.
Мгарський монастир, ч. 1.
18:00 Баскетбол. Лiга Чемпiонiв.
«Хiмiк» (Україна) - «Катай
Баскет» (Фiнляндiя).
21:40 «Вiдлуння».
0:10 Т/с «Життя на вершинi»
1:25 Т/с «Нiч чорних краваток»
3:00 «Пiсля опiвночi».
4:00 «Свiтськi хронiки».
4:25 «Кумири».
4:35 «Моднi iсторiї с Оксаною
Новицькою».
5:00 «Джаз-коло».
5:35 Лiтаючi боги Дуньхуана.

Канал «Україна»

6:00,13:20,15:30,5:10 Агенти
справедливостi.
7:00,8:00,9:00,15:00,
19:00,1:20 Подiї.
7:15,8:15 Ранок з Україною.
9:15,3:50 Зоряний шлях.
11:20,4:10 Реальна мiстика.
16:00 Т/с «Я дарую тобi щастя»,1i2с
18:00 Т/с «Спiвачка i Султан», 55с
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Я дарую тобi щастя»3,4с
23:00 Подiї дня.
23:30 Т/с «C.S.I.: Нью-Йорк»
2:10 Х/ф «Форсаж»

ТК «Київ»

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

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.
6:20,8:20,11:00,13:15,22:50,
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.
11:20 Радiодиктант до Дня
української писемностi та мови.
11:50 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України.
13:20 Казки Лiрника Сашка.
13:30 Хто в домi хазяїн?
14:00 Суспiльний унiверситет.
14:30 Свiтло.
15:30 Гра долi.
16:10,2:00 Д/ф «Українська
Гельсiнська спiлка - вектор
визначено».
17:20 Д/с «Увесь цей джаз».
18:25,1:20 Новини. Свiт.
19:00,1:45 Новини. Культура.
20:00 Д/ф «Сильнi громади
Донеччини».
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.
3:00 Д/с «Середземномор`я».
3:55 Телевистава «Задля Натуся», 1с

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,
16:45,19:30,23:15,5:05 «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 4».
14:10 «Слiпа».
14:45,1:25 «Мольфар».
15:45,2:15 «Сiмейнi мелодрами 6
17:15 Т/с «Уламки щастя 2»
20:30 «Секретнi матерiали».
21:00 Т/с «Матусi 2»
22:00 «Повернiть менi красу 2».
23:35,3:05 Т/с «Теорiя брехнi»
5:25 «Служба Розшуку Дiтей».

Iнтер

6:10,11:15,12:25 «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,
12:00,17:40 Новини.
7:15,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,21:00 Т/с «Схiднi солодощi»
14:00 «Речдок».
14:50 «Судовi справи».
15:45 «Сiмейний суд».
16:40 «Давай одружимося».
18:00,19:00 Стосується кожного
20:00 «Подробицi».
23:00 Т/с «Одну тебе люблю»
1:20,5:20 «Подробицi» - «Час».
2:05 Х/ф «Запорожець за Дунаєм
3:50 Х/ф «Лiсова пiсня».

ICTV

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.
10:00,16:50 Т/с «Сильнiше вогню
11:00,17:50 Т/с «Штрафбат»
12:05,13:20 Х/ф «Рембо. Перша
кров»
12:45,15:45 Факти. День.
14:30 Т/с «Вiддiл 44»

Громадська думка

Вітаємо!

Кабміном дві каденції поспіль від 2014-го до
2016 року. Очільник «уряду камікадзе» отримав
21% голосів українців.
До речі, майже наздоганяє Яценюка Микола Азаров (також головував у Кабміні двічі від
2010-го до 2014 року), який опинився на третій
сходинці рейтингу із 19%.
Цікаво, що роботою чинного прем’єр-міністра
Володимира Гройсмана (Верховна Рада обрала його на посаду 14 квітня 2016 року), який є
наймолодшим керівником уряду за всю історію
країни, задоволені лише 15% опитуваних.
Ще 9% інтернет-користувачів, які взяли
участь в голосуванні, визнали найкориснішим
для України прем’єром за останні десять років
Віктора Януковича. Нагадаємо, він очолював
Кабмін за часів президентства Леоніда Кучми,
від 2002-го до 2004 року, а також за часів президентства Віктора Ющенка, у 2006-2007 роках.

Юні
дзюдоїсти - призери

За даними сайту «Главком»

Відкритий турнір з дзюдо, присвячений пам›яті Володимира
Драченко, який героїчно загинув на бойовому завданні в Афганістані 1984 року, уже протягом 25-ти років проходить в Святошинському районі міста Києва.
Днями відбувся 25-ий ювілейний турнір, який в якості почесного гостя відвідала мати героя Олена Василівна. Юним спортсменам надали наснаги її спогади про
сина, якого за жагою до перемоги і
любові до спорту Олена Василівна
порівняла з учасниками турніру.
Від нашого міста у змаганнях
взяли участь вихованці Бучанськоі ДЮСШ, юнаки 2004-2005 рр.н.

18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
22:25 Х/ф «Рембо. Перша кров 2
0:15 Т/с «Чорний список 2»
1:55 Т/с «Перетинаючи межу»

Новий канал

3:50 Х/ф «Страховик»
5:55,18:00 Абзац.
6:45,8:05 Kids` Time.
6:50 М/с «Iсторiї Тома i Джерi».
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.
1:55 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:25,16:00 «Все буде добре!»
8:25 «Все буде смачно!»
10:15,18:30 «За живе!»
11:45 «МастерШеф 5».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
19:55,22:45 «МастерШеф 6».
23:30 «Давай поговоримо про
секс 2».
1:20 Слiдство ведуть екстрасенси

Тонiс

6:00 «Таке спортивне життя. Олег
Верняєв».
6:30 «Вiдлуння».
7:00,22:10 Природа сьогоднi.
8:00,15:40,18:30,21:30 «Погода».
9:50,16:50 «Алло, лiкарю!»
11:15,19:50 Д/ф «Щоденники
другої свiтової вiйни: день за днем
13:45 Чарiвнi свiти.
14:45,23:10 Повiтрянi воїни.
16:15,21:00 Сироти дикої
природи.
17:45 «Соцiальний статус: ваша
пенсiя».
18:40 В гостях у Д. Гордона. Юрiй
Рибчинський, ч. 2.
21:40 Глобал-3000.
0:10 «Натхнення».
0:20 Т/с «Життя на вершинi»
2:10 Т/с «Нiч чорних краваток»
3:10 «Пiсля опiвночi».
4:15 «Свiтськi хронiки».
4:40 «Кумири».
4:50 «Моднi iсторiї с Оксаною
Новицькою».
5:10 «Джаз-коло».
5:35 Чарiвнiсть Китаю. Пам`ятки.

Канал «Україна»

6:00,13:20,15:30,5:10 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.
11:20,4:20 Реальна мiстика.
16:00 Т/с «Я дарую тобi щастя»,
3i4с
18:00 Т/с «Спiвачка i Султан», 56с
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Я дарую тобi щастя»,
5i6с
23:00 Подiї дня.
23:30 Т/с «C.S.I.: Нью-Йорк»

ТК «Київ»

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

Шевченко Валерій став чемпіоном та здобув 1 місце в категорії
42 кг. Гончаров-Оніщенко Вадим
(42 кг), Кучеренко Сергій (66 кг)
та Гейко Олександр (46кг) - 3 місце. Всі переможці були відзначені
медалями, грамотами та цінними
подарунками.

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 4».
14:10 «Слiпа».
14:45,2:40 «Мольфар».
15:45 «Сiмейнi мелодрами 6».
17:15 Т/с «Уламки щастя 2»
20:30 «Секретнi матерiали».
21:00 Т/с «Матусi 2»
22:00 «Свiт навиворiт 8».
23:00 «Право на владу».
0:45,3:25 Трилер «Червонi вогнi»

Iнтер

6:10,11:15,12:25 «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».

7:00,8:00,9:00,
12:00,17:40 Новини
7:15,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,21:00 Т/с «Схiднi солодощi»
14:00 «Речдок».
14:50 «Судовi справи».
15:45 «Сiмейний суд».
16:40 «Давай одружимося».
18:00,19:00 Стосується кожного
20:00 «Подробицi».
23:00 Т/с «Одну тебе люблю»
1:20,5:20 «Подробицi» - «Час».
2:10 Х/ф Вишивальниця у сутiнках
3:45 Х/ф «Камiнна душа».

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.
10:00,16:45 Т/с «Сильнiше вогню
11:00,17:45 Т/с «Штрафбат»
11:55,13:20 Х/ф «Рембо. Перша
кров 2»
12:45,15:45 Факти. День.
14:25 Т/с «Вiддiл 44»
15:25,16:20,21:25 Т/с «Поганий
хороший коп»
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Iнсайдер.
22:25 Х/ф «Рембо 3»
0:20 Т/с «Чорний список 2»
2:00 Т/с «Перетинаючи межу»

Новий канал

3:50 Х/ф «Корпорацiя
«Безсмертя»
5:55,18:00 Абзац.
6:45,8:05 Kids` Time.
6:50 М/с «Iсторiї Тома i Джерi».
8:10 Т/с «Спецзагiн Кобра»
10:05 Т/с «Моя прекрасна няня».
14:25 Т/с «Не родись вродлива».
19:00 Зiрки пiд гiпнозом.
21:00 Київ вдень та вночi.
22:00 Суперiнтуїцiя.
23:20 Варьяти.

СТБ

7:00,16:00 «Все буде добре!»
8:55 «Все буде смачно!»
10:50,18:30 «За живе!»
12:05 «МастерШеф 5».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
19:55,22:45 Зваженi та щасливi 6
0:00 «Один за всiх».
1:10 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

Тонiс

6:00 «Таке спортивне життя.
Лариса Заспа».
6:30 Глобал-3000.
7:00,22:10 Природа сьогоднi.
8:00,15:40,18:30,21:30 «Погода».
9:50,16:50 «Алло, лiкарю!»
11:15,19:50 Д/ф «Щоденники
другої свiтової вiйни: день за
днем».
13:45 «Соцiальний статус: ваша
пенсiя».
14:45,23:10 Земнi катаклiзми.
16:15,21:00 Сироти дикої
природи.
17:45 Чарiвнi свiти.
18:15 «Цивiлiзацiя Incognita».
18:45 В гостях у Д. Гордона. Юрiй
Рибчинський, ч. 3.
21:40 «Вiдлуння».
0:10 Т/с «Життя на вершинi»
1:25 Т/с «Нiч чорних краваток»
3:00 «Пiсля опiвночi».
4:00 «Свiтськi хронiки».
4:25 «Кумири».
4:35 «Моднi iсторiї с Оксаною
Новицькою».
4:55 «Джаз-коло».
5:35 Резиденцiя Князя Гуна.

Канал «Україна»

6:00,13:20,15:30,
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.
11:20,4:20 Реальна мiстика.
16:00 Т/с «Я дарую тобi щастя»,
5i6с
18:00 Т/с «Спiвачка i Султан», 57с
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Я дарую тобi щастя»,
7i8с
23:30 Т/с «C.S.I.: Нью-Йорк»

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,
23:00,2:10,4:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
13:10,15:10,0:35 «Громадська
приймальня».
16:00,4:20 «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.
6:20,8:20,13:15,22:50,23:15,
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.
10:25,19:30,4:30 Про головне.
10:55 Вiзитiвки Полтавщини.
12:00 Перша студiя.
12:30 «Схеми» з Н. Седлецькою.
13:20 Казки Лiрника Сашка.
13:30 Хочу бути.
14:00 Суспiльний унiверситет.
14:30 Вiра. Надiя. Любов.
15:45 Театральнi сезони.
16:20 Д/с «Клуб пригод».
17:20 Д/с «Увесь цей джаз».
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 «Середземномор`я».

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 - 4».
10:50,12:20 «Мiняю жiнку 4».
14:10 «Слiпа».
14:45 «Мольфар».
15:45 «Сiмейнi мелодрами 6».
17:15 Т/с «Уламки щастя 2»
20:15 «Вечiрнiй Київ».
22:15 Комедiя «Службовий
роман. Нашi часи».
0:05 «Лiга смiху».
1:45 «Сiмейнi мелодрами».

Iнтер

6:10,11:15,12:25 «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,
17:40 Новини.
7:15,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20 Т/с «Схiднi солодощi»
14:00 «Речдок».
14:50 «Судовi справи».
15:45 «Сiмейний суд».
16:40 «Давай одружимося».

18:00 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Чорне дзеркало».
23:00 Х/ф «Богдан-Зиновiй
Хмельницький».
1:35 Х/ф «Захар Беркут».
3:05 Х/ф «Роки молодi».
4:25 «Чекай на мене».

ICTV

4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 Факти.
4:50,4:55 Провокатор.
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10:00,16:45 Т/с «Сильнiше вогню
11:00,17:45 Т/с «Штрафбат»
11:55,13:20 Х/ф «Рембо 3»
12:45,15:45 Факти. День.
14:25 Т/с «Вiддiл 44»
15:25,16:20 Т/с «Поганий
хороший коп»
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Антизомбi.
21:25 Дизель-шоу.
23:40 «Що? Де? Коли?»
0:40 Х/ф «Красунчик Джоннi»
2:10 Т/с «Перетинаючи межу»
4:10 Стоп-10.

Новий канал

3:25 Х/ф «Катакомби»
5:10,18:00 Абзац.
6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/с «Губка Боб».
7:00 М/с «Iсторiї Тома i Джерi».
7:20 М/ф «Крутi яйця».
9:15,22:45 Половинки 2.
11:00,21:40 Київ вдень та вночi.
15:15,19:00 Супермодель поукраїнськи 3.
0:15 Аферисти в мережах 2.

СТБ

6:00 «Зiркове життя».
7:50 Х/ф «Не можу сказати
«прощавай».
9:40 Х/ф «Рiвняння любовi».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
18:30,0:20 Т/с «Коли ми вдома».
19:55,22:45 «Танцюють всi! 9».
1:40 Слiдство ведуть екстрасенси

Тонiс

5:55 «Таке спортивне життя.
Роман Гонтюк».
6:00 Стародавнi скарби Китаю.
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!»
11:15,19:50 Д/ф «Щоденники
другої свiтової вiйни: день за
днем».
13:45 Чарiвнi свiти.
14:40,23:10 Земнi катаклiзми.

Канал «1+1»

6:00 «Недiля з Кварталом».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00,19:30 «ТСН».
11:00 «Повернiть менi красу 2».
12:20 Комедiя «Службовий
роман. Нашi часи».
14:15 «Голос. Дiти 3».
16:25 «Вечiрнiй квартал».
18:30 «Розсмiши комiка».
20:15 «Українськi сенсацiї».
21:15 «Вечiрнiй квартал 2016».
23:15 «Свiтське життя».
0:15 «Вечiрнiй Київ».
2:05 «Українське Кiно».

Iнтер

6:20,1:40,5:20 Подробицi» - «Час
7:00 Х/ф «Дiвчина з гiтарою».
9:00 «Людмила Гурченко. Дочкиматерi».
10:00 Х/ф «Вокзал для двох».

13:00,20:30 Т/с «Поверни мою
любов»
20:00 «Подробицi».
22:30 «Добривечiр на Iнтерi».
23:20 «Великий бокс. Денис
Берiнчик - Хуан Окура, Олег
Малiновський - Еусебiо Осехо».
2:10 Х/ф «Роки молодi».
3:20 Х/ф «Прощання з Каїром».

ICTV

5:40 М/с «Пригоди мультинят».
6:15 Факти.
6:45,5:00 Провокатор.
8:40 Стоп-10.
9:40 Бiльше нiж правда.
10:35 Секретний фронт.
11:35 Антизомбi.
12:30,13:00 Громадянська
оборона.
12:45 Факти. День.
13:45 Iнсайдер.
14:45 Х/ф «Гудзонський яструб»
16:40 Х/ф «Останнiй бойскаут»
18:45 Факти. Вечiр.
19:20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20:05 Х/ф «Термiнатор 2. Судний
день»
23:05 Х/ф «Термiнатор 3.
Повстання машин»
1:10 Х/ф «48 годин»
2:45 Х/ф «Красунчик Джоннi»
4:15 Т/с «Перетинаючи межу»

Новий канал

3:00 Зона ночi.
4:45 Абзац.
5:35,7:30 Kids` Time.
5:40 М/с «Губка Боб».
7:35 Суперiнтуїцiя.
9:00 Ревiзор.
12:00 Пристрастi за ревiзором.
14:40 Зiрки пiд гiпнозом.
16:40 М/ф «Супершiстка».
18:35 Х/ф «Залiзна людина»
21:00 Х/ф «Залiзна людина 2»
23:20 Х/ф «Страховик»
1:30 Х/ф «Мрiї здiйснюються»

СТБ

5:50 «ВусоЛапоХвiст».
8:00 «Караоке на Майданi».
9:00 «Все буде смачно!»
9:55,22:50 Т/с «Коли ми вдома».
13:50 «Зваженi та щасливi 6».
17:00 «Хата на тата».
19:00 «Х-Фактор 7».
23:40 «Х-Фактор 7. Пiдсумки

голосування».
0:55 «Танцюють всi! 9».

Тонiс

6:30 Х/ф «Нерозлучнi друзi».
8:00,10:25,12:20,18:45 «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 Баскетбол. Суперлiга.
«Будiвельник» (Київ) - «Кривбас»
(Кривий Рiг).
16:40 Путiвник прочанина.
Почаївська Лавра, ч. 1.
17:00 Концерт Михайла Грицкана
«З вами я», ч. 1.
20:00 Земнi катаклiзми.
21:00 Творчий вечiр Петра Маги,
ч. 1.
23:15 Х/ф «Таємничий потяг»
1:20 «Вихiдний, пiсля опiвночi».
2:30 Т/с «Життя на вершинi»
4:00 Х/ф «Хаос»

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 «Терапiя любов`ю».
13:00 Т/с «Каблучка з
бiрюзою»,1i2с.
15:20 Т/с «Каблучка з бiрюзою».
17:00 Т/с «Музика для двох»,1i2с
19:40 Т/с «Музика для двох»
21:35 Футбол. Квалiфiкацiя ЧС2018. Україна - Фiнляндiя.
23:50 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 «Приречений на любов».
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»

Недiля • 13 листопада

П`ятниця • 11 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.
7:50,23:40 Золотий гусак.
8:15 Смакота.
8:40 Свiт on-line.
9:00 М/с «Мандрiвники в часi».
9:50 Як це?
10:20 Хто в домi хазяїн?
10:40 Хочу бути.
11:00 Школа Мерi Поппiнс.
11:15 Казки Лiрника Сашка.
11:30 Суспiльний унiверситет.
12:30 Max Vatutin Trio.
13:45 5 баксiв.net.
15:30 Книга.ua.
16:00 Чоловiчий клуб. Спорт.
17:00 Чоловiчий клуб.
17:45 Д/ф «Невидимi».
18:40 Х/ф «Хоча зi мною нiхто
не йде».
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.
1:40 Музичне турне.
3:00 Х/ф «Тарас Шевченко».
5:00 Надвечiр`я. Долi.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Субота • 12 листопада

Четвер • 10 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.
6:25,8:25,13:15,22:50,23:15,
0:15 Погода.
6:30,7:05,8:30 Смакота.
7:15 Ранок.
8:35 Паспорт.ua.
9:00,5:45 Вiчне.
9:10 Т/с «Травма».
9:50 «План на завтра» з А. Рiнгiс.
10:25,19:30 Про головне.
11:00 Д/ф «Галичина мiлiтарна.
УПА: Галицькi месники».
11:30 Розсекречена iсторiя.
12:30 Слiдство. Iнфо.
13:20 Казки Лiрника Сашка.
13:30 Як це?
14:00 Суспiльний унiверситет.
14:30 Надвечiр`я. Долi.
15:45 Спогади.
16:20 Д/с «Клуб пригод».
17:20 Д/с «Увесь цей джаз».
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.
2:05 Д/ф «Свiт Максима».
3:00 Д/с «Середземномор`я».
3:55 Телевист.«Задля Натуся»,2с
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16:15,21:00 Сироти дикої
природи.
17:45 Про що мрiє «Калина»?
18:10 Путiвник прочанина.
Мгарський монастир, ч. 2.
18:20,5:00 «Цивiлiзацiя
Incognita».
18:45 В гостях у Д. Гордона. Юрiй
Рибчинський, ч. 4.
0:10 Т/с «Життя на вершинi»
1:20 Т/с «Нiч чорних краваток»
3:00 «Вихiдний, пiсля опiвночi».
4:00 «Свiтськi хронiки».
4:25 «Кумири».
4:35 «Моднi iсторiї с Оксаною
Новицькою».
5:20 «Джаз-коло».

Канал «Україна»

6:00,13:20,15:30 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.
11:20,3:40 Реальна мiстика.
16:00 Т/с «Я дарую тобi щастя»,
7i8с
18:00 Т/с «Спiвачка i Султан»,
58с
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Х/ф «В очiкуваннi весни».
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.
6:30,7:10,8:10,12:10,22:50,
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 «Хоча зi мною нiхто не
йде».
11:20 М/с «Мандрiвники в часi».
12:15 Театральнi сезони.
12:40 Мистецькi iсторiї.
12:50 Спогади.
13:30 Гра долi.
14:20 Фольк-music.
15:30 Твiй дiм 2.
15:45 Борхес. Україна на картах:
географiя з iсторiєю.
16:30 Т/с «Епоха честi».
20:10 Подорожнi.
21:00,1:20 Новини.
21:30 Перша шпальта.
22:00 Програма з Майклом
Щуром.
22:30 Класики свiтової
лiтератури.
23:00 Паспортний сервiс.
23:20 Добрi справи.
1:40 Музичне турне.
3:00 Х/ф «Наталка-Полтавка».
4:30 Д/ф «Київська старовина.
Свiт мистецтва. О. Екстер».
5:00 Вiра. Надiя. Любов.

Канал «1+1»

6:00 «Недiля з Кварталом».
6:45 «Грошi».
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».
13:25 Т/с «Матусi 2»

Погода в Бучі

16:40,2:50 Комедiя
«Джентльмени удачi».
18:30 Комедiя «Недотурканi»
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Голос. Дiти 3».
23:10 Комедiя «Кадри».
1:20 «Аргумент Кiно».
2:00 «Свiтське життя».

Iнтер

5:50 «Великий бокс. Денис
Берiнчик - Хуан Окура, Олег
Малiновський - Еусебiо Осехо».
8:10 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож».
11:00 «Орел i решка. Шопiнг».
12:00 «Навколо М».
13:00 «Добривечiр на Iнтерi».
14:00 Т/с «Одружити Казанову»,
1-6 с.
20:00 «Подробицi тижня».
21:30 Т/с «Одружити Казанову»,
7 i 8 с.
23:00 Х/ф «Вокзал для двох».
1:50 Х/ф «Прощання з Каїром».

ICTV

6:20 М/с «Пригоди мультинят».
6:40 Факти.
7:10 «Що? Де? Коли?»
8:10 Х/ф «Гудзонський яструб»
10:10 Краще не повторюй.
11:10,13:00 Х/ф «Останнiй
бойскаут»
12:45 Факти. День.
13:40 Х/ф «Термiнатор 2. Судний
день»
16:40 Х/ф «Термiнатор 3.
Повстання машин»
18:45 Факти тижня.
20:25 Х/ф «Термiнатор 4. Нехай
прийде спаситель»
22:45 Х/ф «Термiнатор 5.
Генезис»
1:05 Х/ф «Iншi 48 годин»
2:40 Х/ф «48 годин»
4:20 Т/с «Перетинаючи межу»
5:05 Провокатор.

Новий канал

4:55 Абзац.
5:45,7:05 Kids` Time.
5:50 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару».
7:10 Т/с «Пригоди Мерлiна».
11:50 Х/ф «Еон Флакс»
13:35 Х/ф «Залiзна людина»
16:00 Х/ф «Залiзна людина 2»
18:35 Х/ф «Залiзна людина 3»
21:00 Х/ф «Людина зi сталi»
23:50 Х/ф «Корпорацiя
«Безсмертя»
2:00 Х/ф «Катакомби»

СТБ

6:50 «Все буде добре!»
9:00 «Все буде смачно!»
9:55 «Караоке на Майданi».

10:50 Т/с «Коли ми вдома».
14:15 «МастерШеф 6».
19:00 «Битва екстрасенсiв 16».
21:15 «Один за всiх».
22:30 «Х-Фактор 7».

Тонiс

6:55 Х/ф «Ведмiдь».
7:50 «Натхнення».
8:00,15:15,20:55 «Погода».
9:50,15:20 Природа сьогоднi.
11:00,18:50 Д/ф «Щоденники
другої свiтової вiйни: день за
днем».
13:30 «Будьте здоровi!»
14:00 «Шеф-кухар країни» з М.
Поплавським.
15:10 Путiвник прочанина.
Почаївська Лавра, ч. 2.
16:20 Про що мрiє «Калина»?
17:00 Концерт Михайла Грицкана
«З вами я», ч. 2.
20:00 «Цивiлiзацiя Incognita».
20:15 «Кумири».
20:35 «Свiтськi хронiки».
21:00 Творчий вечiр Петра Маги,
ч. 2.
23:20 Х/ф «Хаос»
2:45 Т/с «Нiч чорних краваток»
3:45 «Вихiдний, пiсля опiвночi».
4:45 Х/ф «Таємничий потяг»

Канал «Україна»

6:50 Подiї.
7:30 Зоряний шлях.
9:20 Х/ф «Стережися
автомобiля».
11:20 Т/с «Музика для двох»,1i2с
15:10 Х/ф «В очiкуваннi весни».
17:00 Т/с «Любов як нещасний
випадок»,1i2с
19:00,5:50 Подiї тижня з Олегом
Панютою.
20:00 Т/с «Любов як нещасний
випадок»
21:20 Т/с «Каблучка з бiрюзою».
1:00 Т/с «Спiвачка i Султан»,
54-58 с
5:00 Реальна мiстика.

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 «СТНтижневик».
22:35,1:25 «СТН-спорттижневик».
22:55 «Нацiональна Лотерея»
4:15 «Мультляндiя».
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ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ
У торговому залі НОВУСУ, як і завжди, найбільше покупців жіночої статі, бо, мабуть, продукти харчування
вони вміють вибирати краще за чоловіків. Тому з цікавістю і користю для
себе спостерігаю за їхнім вмінням це
робити. Тож, озброївшись набутим досвідом, відразу приступив до виконання домашнього завдання дружини.
Ретельно відібрав і склав у пакет десяток середнього розміру і однакових за
формою солодких перчин. А коли підійшов до клітки з яблуками, щоб ще
й ними отоваритися, помічаю сумний
погляд з-під лоба за моїми діями немолодої, але вродливої жінки, котра уже
набрала в пакет картоплі і його ретельно зав’язувала. Та коли складала товар у візок, він раптом випав з її рук.
Від удару об підлогу пакет розірвався і
картоплини покотилися у різнобіч.

- Нічого страшного не сталося,- заспокоюю чужинку і мерщій поспішаю
їй на допомогу збирати картоплю в
новий пакет.
Вона чемно подякувала за допомогу і
неквапом пішла з покупками до каси, а
я продовжив наповнювати відбірними
яблуками свій пакет. Після цього прихопив ще деякі продукти і також відразу подався до каси, де довелося кілька хвилин простояти в черзі, перш ніж
розрахуватись за свої покупки. На виході з супермаркету помічаю ту саму
жінку, котрій щойно допомагав збирати з підлоги картоплю.
- Ви вже пробачте мені,- майже пошепки мовила незнайомка,- все, що
сталося в торговому залі – це просто
збіг обставин. Мені показували вас
здалеку, тому так ретельно придивлялася: а чи це той журналіст, що мені
потрібен. Правда, уважно слідкую за
вашими публікаціями, відтак давно
прагну зустрічі з вами, щоб розповісти про людину, яка заслуговує на те,
щоб ви написали про неї нарис. Якщо
ви не поспішаєте, давайте пройдемо у
сквер Інтернаціоналістів, і я все вам
розповім, як на духу.

Кохання гори рушить… та не завжди

Я відразу погодився, бо такі зустрічі, як правило, бувають нечасто,
зате вони цікаві. А ще подумалось,
що може доля до цієї незнайомки не
завжди ласкава і щира. Насправді як
буває, одній вона дарує багато щастя,
іншій – багато горя. Та кажуть, щоб
його стало менше, потрібно розповісти про нього іншим.

Хто в домі чоловік?

Орися, назвемо її так, більше говорила, а я уважно слухав. Вона у свої 20 на
одній з вечірок познайомилася із земляком, який приїхав на канікули додому. Після танців Василь запропонував
провести її додому. Вона погодилася.
На відміну від інших, він не намагався
відразу цілуватись, не хизувався своїм
майбутнім і навіть натяку не робив на
інтим, а на прощання лише помахав їй
рукою і запросив зустрітись на вечірці
й на наступних вихідних.
Ці випадкові зустрічі несподівано переросли у справжню любов, тож коли
Василь закінчив інститут, вони побралися. Почалося подружнє життя... Характери у неї з чоловіком виявилися
різними, навіть протилежними. Він –
флегматик. Із тих, хто полюбляє полежати на дивані з газетою чи подивитись новини по телевізору. Це її не дратувало, а навпаки, радувало.
Як відомо, чимало жінок воліють
стати лідером у родині і відстоюють
це право неймовірними зусиллями.
Орися відразу і безперешкодно стала
стопроцентним лідером! Неймовірно,
але це чоловіка влаштовувало, а її –
ніде правди діти – тішило. Як виявилося пізніше, до певного часу...
Куди піти, що придбати, де забити
цвях – усе визначала Орися. Він завжди чемно з нею погоджувався. Скажімо, потрібно ось тут забити - і він забивав його саме там, де було вказано.
«Уявіть собі, ми ніколи не сваримося,
мій Василько зі мною в усьому погоджується, тож я і досі закохана у нього, як кажуть, по самі вуха»,- хвалилася Орися подругам і на додачу переконувала їх, що й дітки у них добрі, чемні і привітні, а тепер і внуки.
І раптом те, що в її рідному чоловікові так тішило і радувало, чомусь стало дратувати. Вона навіть і не помітила, як і коли настав цей недобрий час.
Кохання з серця непомітно відійшло, а
поселилась там якась злоба і ненависть,
наче світ перевернувся догори дригом.
- Та що я все про себе та про свою
сім’ю,- несподівано моя співбесідниця

• ГРЯДКА НА ПІДВІКОННІ •
Овочі, які можна вирощувати в зимові холоди!

Відійшов у спомин літньо-осінній карнавал овочів. А так хочеться свіжих вітамінів! Не тих,
що на прилавках супермаркетів,
яскравих, але без запаху і вітамінів. Сьогодні ми спробуємо цю
тимчасову незручність подолати, влаштувавши скромний городик на власному підвіконні.

Ці багаті на вітаміни і споживні речовини варто мати завжди під рукою. А їхня
зручність в тому, що один раз їх посадивши, можна мати постійно нову порость,
що додасть смаку і користі салатам та
всім іншим стравам на вашому столі.

Пекинська капуста

Потримайте корінець капусти тижнів зо
два у воді, а потім прикопати у вазон, то
з нього скоро виросте нова. Принаймні
ніжні листочки можна додавати у салати.

Петрушка і морква

Не завадить до столу і свіжа петрушка.
Зрізані верхівки кореня занурте у воду і
невдовзі ви вже будете ласувати ніжною
зеленню. Те саме стосується і моркви.

Селера

Початок куща селери занурте у чашку з теплою водою. Коли листочки
почнуть проростати зсередини, пересадіть у горщик.

Часник

Часник добре проростає у звичайній
склянці з водою. А його паростки не

лише ніжні, а й корисні і необхідні як
імуностимулятор в зимову пору.

Базилік

Маленькі відростки базиліку довжиною 3-4 см в склянці з водою поставте під пряме сонячне проміння. Коли
вони збільшаться вдвічі, можна висадити в грунт. Невдовзі базилік вас порадує запахом і смаком.

Зелена цибуля

Всім відомий спосіб, але про нього чомусь забувають. У склянку з водою занурити корінець цибулини. Після обрізання перших паростків не викидайте цибулину. Вона невдовзі дасть
нові пагони. Єдина умова – достатня
кількість світла.

висловила сама собі невдоволення.

Спраглі душі шукають
одна одну…

Після цього вона задумалась, очевидно, розмірковувала над чимось важливим, а я тим часом уважно придивлявся до неї і з нетерпінням чекав інформації, задля якої ми і усамітнилися у
цьому затишному сквері.
- Якось одного ранку я зібралась до
столиці. Коли з невеличкою валізою
вийшла з маршрутки, незнайомий чоловік узявся допомогти. На посадочній
платформі залізничної станції присіли
на лавочку. До електрички було хвилин 20. Розговорилися. Він також бучанець, але я його не знала. Проте вже
тоді про себе подумала: не лише говіркий, вихований так ще й вродливий,
наче списаний з картини.
У вагоні електрички гамірно і, як
завжди, найгучніше ведуть розмову між собою сільські торговельники, які везуть на продаж до столиці
молоко, сир та сметану. Відтак Роман притулився до Орисі, щоб вони
могли тихо вести розмову між собою. Та коли він ненароком торкнувся щокою її лоба, вона відразу
відчула миттєвий приплив чогось
незвіданого, але доброго.
Того дня Орися дізналася, що Роман у
шлюбі також не щасливий. Наче й вдалося йому те, про що мріяв, а щастя,
як фата моргана, взяло та й розтануло. Відчувши споріднену душу, чоловік не переставав розповідати про найсокровенніше. Ці спраглі дві душі відчули, що коли повідомлять одна одній
про те, що коїться у прихованих закапелках їхніх сердець, вони оточать себе
добром і спокоєм.
- Не смійтеся тільки,- сором’язливо
звернулася до мене Орися,- але коли
ми прибули на залізничну станцію
столиці, то наче юні коханці обмінялися номерами телефонів, навіть домовились, що говорити, коли мобілку
візьме хтось інший. Чемно попрощались, з сумом глянули одне одному услід, проте вже тоді відчули наближення щасливого світанку нашої долі.
Спочатку зустрічались у малолюдних місцях центрального парку, інколи в столичних кав’ярнях. Нарешті у
життя цих статечних людей несподівано вплелася не лише романтика таємних побачень, а й щастя солодких
поцілунків. Вони до безтями закохались, а інтимні стосунки тільки укрі-

плювали потяг одне до одного.
Постало питання, як жити далі: розлучитися і одружитись або негайно
припинити ці солодкі зустрічі. Орися запропонувала офіційно будувати
нову сім’ю з чистого аркуша.
- А в цей час,- каже Орися,- я побачила в очах Романа скупі чоловічі
сльози. Раптом у моїй голові зашуміло-загуло, серце гучно гупало. Роман
міцно обійняв мене й почав солодко цілувати у шию, щоки і мої спраглі
вуста. Що сталося зі мною – не знаю.
Пам’ятаю, я ледве видавила з себе,
що я розумію його і нехай буде так,
як він хоче.
Виявляється, Роман перед цим мав
розмову зі своєю мамою. Та сказала йому чинити так, як підказує серце і розум. Проте веліла ні в якому
разі не поспішати. Мовляв, дружина в
тебе не така вже й погана, а діти і внуки - найкращі в світі. І в твоєї коханки вони золоті. Ліпше переступіть через своє велике і палке кохання ради
святого – дітей. От вони й пристали
до поради матері.
- І ви після цього ніколи не зустрічались? Жодного разу?
- Чому ж,- відповідає Орися,- поглядами і в думках. Відтак наші почуття
ставали слабшими, а дружба між нами
міцніла. А тепер про те, чого кликала
у цей сквер. Напишіть про Романа нарис, нехай вся Буча знає, яка це гарна,
порядна і чесна людина. Тільки, щоб
він не знав, що про це я просила.

Напишіть історію кохання

Я пообіцяв, що якщо й напишу, то це
буде не скоро. А з розповіді цієї чудової жінки особисто дійшов висновку,
що кохання, як кажуть в народі, може
гори рушити та виявляється не завжди. А коли воно ще й помірковане, то
може й щастям стати. Щастя - то мить.
Адже Орися свого чоловіка кохала,
як і, до речі, Роман дружину. У їхніх
сім’ях з любові народилися чудові діти.
А випадкова зустріч, палке кохання у
50 з гаком років - це також мить щастя. Все інше – просто життя. Робота,
поїздки, турбота про дітей, онуків... Це
– життя. І тільки від Орисі і Романа залежить, яке воно буде в майбутньому.
І це – головне... Адже хто дослухається до свого розуму і серця, той багатий
і мудріший будь-коли.
З етичних міркувань імена героїв
змінені.
Іван ЖУК

НОВИНКА

Першу вуличну
бібліотеку
відкрито!

З другої спроби запрацювала
бібліотека-шпаківня, жорстоко
знищена невідомими. Нині вона
користується популярністю серед дітей та книголюбів.

та таких же небайдужих людей як сама,
популяризує книгу, читання, як збагачення знань та корисний відпочинок.
Пані Марія, якій, власне, потрібно
і дякувати, висловила теплі слова у
честь людей, які з радістю відгукнулися і доклали свої зусилля для функціонування першої вуличної бібліотеки.
Це майстриня Катерина Титова, Євген – майстер, що виготовив саму хатинку, Марина Кузьменко, організатор свята для діток та ті, хто підтримав
ініціативу і словом, і ділом. Книжками
допомогли учасниці проекту «Життя

Оригінальна і незвична міні-читальня – хатинка з книгами прямо посеред
вулиці дивує і радує мешканців та гостей Лісової Бучі. Відтепер у перехожих
з’явилася можливість дістати будь-яку
книгу і почитати поруч із книгарнею, у
парку, на лавці чи навіть вдома, а потім добросовісно повернути безцінний
скарб назад. Також бучанці можуть поділитися з іншими прочитаним виданням і поповнити таким чином книжковий фонд вуличної книгозбірні.
Ініціаторка і головна реалізаторка
ідеї бібліотеки-шпаківні бучанка – волонтерка Марія Микитюк, яка залучившись підтримкою сусідів, майстрів,
спонсорів, благодійників, посадовців

продовжується» та «Громадська ініціатива». Особлива подяка від малечі Василю Олексюку за солодощі, без яких
не буває справжнього свята.
Все ж, головним подарунком для всіх
присутніх стали посмішки та вдячність
підростаючого покоління.
Любов Кучеренко:
- Моя невістка була на Тарасівській
і, побачивши бібліотеку-шпаківню,
сфотографувала її. Дуже сподобалась
їй бібліотека, яка гарно вписується в
інтер›єр. Сподіваємося, що подібні будиночки для книг з›являтимуться і по
інших вулицях. Бачила подібні бібліотеки в Києві, та бібліотека-шпаківня
номер 1 у Бучі - краща.

ВІТАЮ З ДНЕМ ЗАЛІЗНИЧНИКА!

Бучанський перон проводжає людей,
Відправляє вагони скрипучі.
Де б ти не був, повертаєшся знов
До рідної станції Буча.
(Михайло Невідомський)
Пані Галина Каденко
вже вісім років на
заслуженому відпочинку, але продовжує
жваво цікавитися
життям станції Буча,
якій віддала майже
30 років праці. Тут
таки і живе – зовсім
близенько, у колишній відомчій квартирі.
Тому вся привокзальна територія постійно у
неї під наглядом – і фасад, і тили.
Розповідаючи про свою роботу на станції «Буча»,
Галина Петрівна хоче розповісти про все і вся. І про
чудовий колектив, і про турботу про людей, і особливості нелегкої праці залізничника, і нові часи
в країні, і благоустрій прилеглої території. Та й не
дивно – адже вона з тієї когорти людей, для яких
робота і робоче місце – це справа життя. Була черговою, заступником начальника, головою профкому. Одним словом, людина відповідальна. Тому звикла перейматися інтересами станції. Та й розмова
вийшла змістовна і цікава.
Галина Петрівна з особливим хвилюванням згадує
урочистості у зв’язку зі святкуванням 100-річного
ювілею Бучі, які відбувалися саме на станції. Кольорові світлини тієї події кожен працівник дбайливо
зберігає і показує знайомим себе молодим, керівників Київради, високих представників дирекції залізниці і молодого мера Анатолія Федорука.
Інша подія, що запам’яталася – це перший в історії Бучі візит американців, делегації громади Оріндж-Каунті, яка влітку 1988 року приїхала з метою встановлення побратимських стосунків з нашим містом. А на станції з ініціативи начальника та
за участі профспілкового комітету був організований урочистий прийом. Гості були дуже задоволені
гостинністю, бучанці теж почувалися розчуленими.
Настільки, що чергова по станції навіть подарувала одній гості свого фірмового червоного кашкета.
Колектив станції майже до кінця 1980-х років був
великим і складався з дуже цікавих людей, до того
ще й дружніх. Жили, як одна велика родина – багато

НОВИНИ МІСТА

Шановні працівники залізничної станції Буча!
Щиро вітаю вас з нашим професійним святом.
Буча – це місто на перетині великих транспортних магістралей. Навіть своєму виникненню наше
місто завдячує саме залізниці. За десятки років на
нашій станції працювало багато відданих невтомних людей. Їхніми зусиллями залізнична магістраль підтримується у належному стані.
Бажаю вам і вашим родинам щастя, тепла і достатку у ваших домівках, міцного здоров’я і мирного неба над нашим спільним домом – Україною.
Також всім нам, бучанцям, бажаю, щоб місто
розвивалося для спільного добра на чолі з керівництвом, яке користується довірою і шаною.
Всім зичу успіхів і Божого благословення.
З повагою до вас,
Василь Григорович СЮРКЕЛЬ
Почесний громадянин міста Буча
Почесний залізничник України
Начальник станції Буча
спілкувалися між собою, святкували Новий рік, інші події. Багато в цьому завжди сприяє начальник станції Василь Григорович, хороший організатор і турботлива
людина. Цього від нього не віднімеш, кажуть працівники, які з готовністю завжди
відгукувалися на виклики професії.

Тут тісно переплітаються «робочі моменти» як Укрзалізниці,
так і міста. Фактично, коли проводилася реконструкція вокзалу, мер міста щовечора приходив спілкуватися і дивитися,
як йдуть справи. Три будинки (1905 та 1952 р.р.), які люди за
звичкою називають бараками, колись були відомчими, а зараз
знаходяться на балансі Бучанського УЖКГ. На привокзальній
площі обладнані кінцеві зупинки кількох автобусних маршрутів. Питання модернізації громадської вбиральні та обладнання безпечного перетину рейок узгоджує дирекція залізниці та влада міста. Спільною турботою є благоустрій, кронування дерев і видалення сухостою. Станція є візитівкою міста, і кожен, хто приїжджає в Бучу, складає враження про неї
з найпершого кроку на перон. А далі – вихід в місто…
Але траплялися і труднощі. Взяти, хоча б, 1986 рік.
Тоді на станції Буча було сформовано, відправлено
та прийнято понад 30 пасажирських составів з дітьми, яких спасали від радіаційної небезпеки. Станція приймала вантажі і техніку для відправки в уражену зону. У зміну працювали по 3-4 маневрових
локомотива Південної залізниці. П’ять молодіжних загонів з Харківської області під керуванням
керуючого трестом Харківоблжитлобуд Спіранте
В.О. вдень і вночі складували на вантажному дворі
станції будівельні матеріали для будівництва житла
потерпілим від Чорнобильської катастрофи. Було
важко. Та всі працівники, не рахуючись з часом та
не жалкуючи сил, віддавалися роботі.
Та повернемося до більш світлих спогадів. Обабіч
старовинної споруди вокзалу ще на початку 1960-

БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ

Редакція «БН» відслідковує найбільш популярні
теми, що обговорюються в соцмережах. Публікуємо коментарі працівників БУЖКГ на найбільш
гарячу тематику.

КАТАСТРОФИ ІЗ СМІТТЯМ НЕ БУДЕ

Сміття з Бучі з технічних причин більше не приймають на полігоні під Бородянкою. Це викликало тимчасові труднощі та проблеми комунальникам, адже місто за таких умов ризикувало потонути у відходах. Втім фахівці БУЖКГ спільно з відділом ЖКГ Бучанської міської ради своєчасно вирішили проблему тимчасовим договором на вивезення сміття до смт. Макарів. Це вплинуло на фінансову ситуацію, адже Макарів знаходиться на 40 км далі
від Бородянки, тож відвозити відходи туди набагато дорожче. Втім на кишенях бучанців – це жодним
чином не позначиться, тарифи залишаться сталими.
Зараз ситуація в місті нормальна, сміття вивозиться
щодня згідно з затвердженими графіками.

КОЛИ ТЕМНО І НЕ СВІТЯТЬ ЛІХТАРІ

Нещодавно одна з мешканок Бучі написала на
своїй сторінці про те, що в неділю близько 19.30
на одній з вулиць було повністю відсутнє світло. В
БУЖКГ повідомляють, що така проблема можлива лише тоді, коли на лінії трапляється замкнення,
втім такі ситуації досить оперативно вирішуються.
Нині можуть виникати труднощі з освітленням і в
зв’язку з негодою. Втім, вуличне освітлення починає працювати відтепер о 16.30 по обіді, а вимикається – о 6.30 ранку. У разі раптового зникнення
світла бучанці можуть звернутись до диспетчера за
тел. 25-790. Реакція на заявку буде миттєвою.
Інформація БН

тих років силами вихованців Бучанського інтернату для сиріт були насаджені рівними рядками тополі зліва і каштани справа. А перед будівлею залізничники висадили запашні липи і сибірські ялини. Були
й декоративні клени. З роками дерева розрослися,
і дирекція залізниці вирішила частину прибрати, а
інші розрідити, щоб не затуляли огляд руху потягів.
Зокрема, цього літа були обрізані старі липи, щоб наступної весни знову молодо зазеленіти.
Колектив станції не лише дбає про порядок на залізниці і красу навколишньої території, але й зберігає добру пам’ять про працівників. Тут з 1950-го
року ведуть «Книгу пошани», зберігають документальні пам’ятки, які чекають на відкриття в Бучі
краєзнавчого музею. (Може, навіть, в історичному
приміщенні залізничного вокзалу?)
На залізниці дбають про ветеранів праці; нещо-

Тема Е-декларацій буквально
сколихнула інтернет-простір.

В соціальних мережах відтепер
лише і мова про те, у кого скільки
квартир, автівок та земельних ділянок. А дехто відзначився вкрай
незвичною власністю, здивували
народ задекларованою церквою,
колекцією холодної зброї, та навіть
квитком в космос. Думки з цього
приводу трохи розділилися, втім
очевидно, що більшість вражених
деклараціями громадян відправили б в космос більшість чиновників
без повернення назад. У зв’язку з
цим підвищення мінімалки виглядає просто смішно, і більшість насторожує. З приводу цих резонансних новин редакція «БН» спитала
думку пересічних бучанців.
Валентина Іванівна,
пенсіонерка:
Можливо й добре, що мінімальну заробітну платню підвищать.
Так вже давно має бути, тепер буде
трохи легше жити нашим дітям та
внукам. Та з приводу пенсій нічого
не відомо. Якби ще і їх підвищили
вдвічі, адже я з чоловіком отримую
по 1200 гривень, майже вся моя
пенсія йде на сплату комунальних
послуг, його – на продукти. А є ж
і люди, що живуть набагато гірше.
Щодо декларацій – я нічим не
здивована. І так відомо, що всі
вони наживаються на нас – простих людях, та мають завдяки цьому величезні статки. От якби вони
спробували хоч один місяць про-

давно, у жовтні, запросили звершити екскурсію в
«ретро-потязі» по північному кільцю навколо Києва, привітали концертною програмою, вручили цінні подарунки. Ветеранам нараховують додатковий
відсоток до пенсії, діє медичне страхування.
Сьогоднішні працівники залізниці: чергові по
станції, переїзду, диспетчери, контролери, складачі поїздів, монтери з ремонту колії, механіки СТБ,
зв’язку, комерційні агенти, квиткові касири, працівники контактної мережі, станційні працівники,
– знають, що попри всі тимчасові складнощі і негаразди, їхня професія залишається шанованою, потрібною людям та буде престижною й надалі.
Микола ДЕМ’ЯНОВ
Фото автора

«Мінімалка» і Е-декларація.
Яка новина більше вразила?
жити на наші мінімальні заробітні
плати та пенсії, тоді б можна було
говорити про справедливість.
Оксана, студентка
економічного факультету:
Е-декларації, на мою думку, досить вважливе досягнення, завдяки цьому ми можемо спостерігати і дивуватись, як із заробітною
платнею в кілька тисяч гривень за
десяток років нардеп має майна на
кілька мільйонів баксів і стільки ж
готівкою. Розуміти, що в тебе крадуть – це одне, а ось коли ти бачиш
хто і скільки – це зовсім інше.
Збільшення мінімалки трохи насторожує, впевнена, що разом з тим
податки зростуть в кілька разів.
Богдан, працівник
будівельної компанії:
Радий, що тепер всі можуть переглянути ці декларації. Одразу
видно, хто і скільки собі набрав в
кишені. Втім я думаю, що задекларований далеко не весь перелік статків
і майна. Поки в країні війна і економічна криза, майже всі, хто при верхівці влади купаються в грошах, як
кіт в сметані. Сподіваюсь, можливо
тепер люди будуть більше оцінювати реальні вчинки наших нардепів,
а не продаватись перед виборами за
пакет з гречкою і консервами.
А щодо підвищення мінімалки – це

все, ще одна брехлива казка. Чи вони
говорять, наскільки разом з тим зростуть податки? За таких умов бідні
стануть ще біднішими, а малі підприємства почнуть зникати.
Вячеслав Михайлович, інженер:
Не впевнений що підвищення мінімальної заробітної платні покращить економічну ситуацію в країні.
До того ж, мене це майже не стосується. Але, що тоді виходить? Почне діяти принцип урівнялівки? Секретарка, яка зараз щодня сидить
в офісі з 9-ти до 6-ї і отримує 3500
грн, так і буде отримувати 3500 грн.
А прибиральниця, яка приходить
цей офіс прибирати двічі на тиждень на кілька годин буде отримувати 3200. Це не дуже вигідно перш
за все для підприємців малого бізнесу, мені здається за таких умов
відбуватимуться скорочення.
З приводу е-декларацій, то це просто жахливо, що вони крадуть гроші
народу. Це і так було відомо, а тепер
відомо в яких масштабних розмірах. Тішить, що не всі. Є ще чесні
та порядні чиновники. Доступність
декларацій нічого суттєво не покращує, більшість пообговорює цю тему
кілька тижнів, а потім знову забуде.
Опитування підготувала
Галина КАМІНСЬКА
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НАДЗВИЧАЙНІ НОВИНИ

Як оформити спадщину
в разі втрати
оригіналів документів?

На Яблунській виявлено
снаряд ІІ світової війни

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»
Померла мати. Після її смерті вирішив оформити
спадкове майно, однак нотаріус відмовив у зв’язку з відсутністю оригіналу державного акту на
право власності на земельну ділянку. Що робити в
такому випадку?
Такі прикрі ситуації трапляються доволі часто. Спадкоємці не можуть знайти оригінали правоустановчих документів або ж оригінали були втрачені ще за життя померлого, а дублікати спадкоємцям не видають.
Так, відповідно до ст. 328
Цивільного кодексу України (надалі – ЦК) право
власності набувається на
підставах, що не заборонені законом, зокрема із
правочинів.
Свідоцтво про право на
спадщину видається за
письмовою заявою спадкоємців, які прийняли спадщину в порядку, установленому цивільним законодавством. У разі відмови нотаріуса в
оформленні права на спадщину особа може звернутися до
суду за правилами позовного провадження.
Право власності спадкоємця на спадкове майно підлягає
захисту в судовому порядку шляхом його визнання також в
разі втрати документа, який засвідчує його право власності.
З урахуванням положень ч.1 ст.15 та ст. 392 ЦК власник майна має право пред’явити позов про визнання його
права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати документа,
який засвідчує його право власності.
Перед поданням позову до суду необхідно замовити
оцінку вартості спадкового майна для подальшого визначення розміру судового збору за подання такого позову. При цьому, розмір судового збору не може бути
меншим ніж 551,20 грн., а максимальний – 6890,00 грн.
Разом з позовом до суду необхідно обов’язково подати
докази сплати судового збору, докази родинних зв’язків зі
спадкодавцем, копії правоустанових документів або відповіді відповідних органів про наявність такого майна, а також інші документи, що підтвердять ваші доводи стосовно
визнання права власності на спадкове майно за Вами.
Таким чином, у випадку втрати або відсутності оригіналів
документів на право власності за спадкодавцем, необхідно:
по-перше, звернутись до нотаріуса із заявою про відкриття спадщини протягом шестимісячного строку з дня
смерті спадкодавця;
по-друге, отримати у нотаріуса постанову про відмову у
вчиненні нотаріальних дії у зв’язку з відсутністю оригіналів правоустановичх документів;
по-третє, звернутись до суду із позовною заявою про
визнання права власності в порядку спадкування та отримати судове рішення, яке набрало законної сили
по-четверте, з судовим рішенням звернутись до органів державної реєстрації або до нотаріуса для реєстрації
прав на спадкове майно.

ДЕ КРАЩЕ
Комп’ютерна техніка, як і будьякі інші речі, потребує догляду
і, звичайно, у разі виникнення
несправностей - ремонту.
Користуючись Інтернетом та приймаючи інформацію від різних носіїв,
можна вхопити вірус, який спричинить збій програмного налаштування. Через що комп’ютер, ноутбук чи
планшет не виконуватиме свої функції належним чином, потрібна вам інформація може бути пошкоджена, а
то і взагалі зникнути.
Шум та гальмування роботи комп’ютерної техніки – одні із частих скарг її
власників, що можуть виникати унаслідок перенагрівання, забрудненості пилом, перепаду напруги, перенавантаження інформацією та наявністю несправних деталей, які краще замінити на нові.
Якщо у вашого комп’ютера є такі
проблеми і ви вже втомилися з ними
боротися самотужки, варто звернутися до спеціалістів, які продовжать
життя вашому комп’ютеру.

ряд часів Другої світової
війни. Далі до роботи взялися піротехніки, які вилучили знахідку для обстеження та знищення.
Спеціалісти також дали
схвальну оцінку діям господарів домоволодіння,
які негайно повідомили
про знахідку за номером
102 і до приїзду бригади
не чинили жодних дій з
предметом.

Господарі приватного домоволодіння, що на вул. Яблунській, звернулися до Ірпінського відділку поліції з повідомленням про небезпечну знахідку,
схожу на снаряд.
За даною адресою виїхала слідчо-оперативна група. Попереднім оглядом
було підтверджено, що це бойовий сна-

Пасажири маршрутки
запобігли крадіжці

В одній з маршруток, які рухаються з Києва до Бучі, зловили
хлопця ромської зовнішності,
який намагався вкрасти телефон
у 16-річної дівчинки. Хлопця затримали на гарячому пасажири
маршрутки і передали поліції.
У забитому в годинy пік транспорті найчастіше їздять вмілі
злодії – вони можуть витягнути
річ так, що власник навіть не помітить цього. Будьте пильні!

За даними поліції останнім часом
спостерігається активізація різного
роду злодіїв, квартирних та автомобільних грабіжників. Але трапляється
й так, що самі громадяни запобігають
злочинним діям. Найчастіше це трапляється в автотранспорті. Тоді «карманнику» стає непереливки. Так було
і цього разу.

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

Любомир Бучинський, головний лікар БМП:
У місті жодного випадку захворювання
грипом не зареєстровано

В цьому році Всесвітня організація охорони здоров›я
(ВООЗ) прогнозує в Україні
3 штами грипу. За даними
фахівців, найнебезпечнішим з них є так званий гонконгський грип, так як імунітету проти нього в українців немає.
Головний лікар Бучанської
міської поліклініки Любомир
Бучинський повідомив: «На
сьогоднішній день захворюваність відповідає стабільним
показниками. Як свідчать прогнози ВООЗ, пікові показники
очікуються у кінці грудня - початку січня наступного року».
Оскільки грип – це вірусне
захворювання з можливістю
тяжких ускладнень та ризиком
смерті, хвора людина, навіть із
легкою формою грипу, становить небезпеку для оточуючих
протягом усього періоду прояву симптомів – це, в середньому, 7 днів.
«Якщо біль у горлі, кашель, нежить, біль у м’язах супроводжується підвищенням температури, не варто виходити з дому.
Призначене лікарем симптоматичне лікування у домашніх умовах може бути достат-

нім для одужання. Якщо стан
хворого не погіршується, необхідно продовжувати лікування вдома до повного зникнення симптомів. Але у випадках
ускладнень негайно зверніться
по допомогу до лікарняної установи», - рекомендує головний
лікар БМП.
Щодо епідемілогогічної ситуації у місті, Любомир Мирославович заспокоїв: «На даний час у
Бучі жодного випадку захворювання грипом не зареєстровано».
Однак, спостерігається сезонний підйом захворюваності на
ГРВІ. Якщо у вересні показник
становив 1307 випадків, з них
418 - серед дорослих, то у жовтні – 1779, з них 490 -у дорослих.
В період поширення грипу
треба уникати скупчень людей,
використовувати засоби інди-

відуальної гігієни, зокрема одноразові маски. Важливо також пам’ятати, що
найбільш ефективним способом запобігання захворюванню є вакцинація або
препарати прямої дії. Антибіотики жодним чином не
впливають на вірус грипу,
а гомеопатичні, імуностимулюючі або народні лікарські засоби мають лише допоміжну функцію.
У БМП повідомили, що вакцина проти грипу протягом
листопада буде завезена в повному обсязі.
Безкоштовна вакцинація передбачена для медичного персоналу, як особливої групи
ризику. Працівники бюджетних установ, які також потрапляють в групу ризику, зокрема освітяни або соціальні працівники, мають подати
заявку на вакцинацію та оплатити її закупку. В цілому,
жителі міста, бажаючі зробити щеплення проти грипу, мають придбати вакцину у вільному продажі.
Алла БАГІРОВА

Ремонт комп’ютерної техніки

Для вас ми підготували ціни на найзатребуваніші послуги сервісних
служб ремонту комп’ютерної техніки.

Обслуговування и ремонт
комп’ютерів та оргтехніки
«І.Т. сфера» (вул. Енергетиків, 8)
Встановлення
і
налаштування
Windows – 200 грн.
Чистка комп’ютерів та ноутбуків від
пилу – 150 грн (ПК), 200 (ноутбук).
Встановлення програм та додатків –
від 50 грн.
Видалення вірусів та встановлення антивірусного захисту – від 50 до 250 грн.
Налаштування Wi-Fi, роутера та
комп’ютерної сітки – 100 грн.
Оптимізація системи, усунення
«гальмування» та повільної роботи –
від 50 грн.
Мережа сервісних центрів
«KoSA Service» (вул. Руденко, 2)
Встановлення
і
налаштування
Windows – 250 грн.

Чистка комп’ютерів та ноутбуків від
пилу – 250-300 грн.
Встановлення програм та додатків –
від 150 грн.
Видалення вірусів та встановлення
антивірусного захисту – 150-450 грн.
Налаштування Wi-Fi, роутера та
комп’ютерної сітки – від 250 грн.
Оптимізація системи, усунення
«гальмування» та повільної роботи –
від 200 грн.
Ремонт комп’ютерної техніки та
телефонів (вул. Енергетиків, 2)
Встановлення
і
налаштування
Windows – 150-250 грн
Чистка комп’ютерів та ноутбуків від
пилу – 150-250 грн.
Встановлення програм та додатків –
від 150 грн.
Видалення вірусів та встановлення
антивірусного захисту – від 150 грн.
Налаштування Wi-Fi, роутера та
комп’ютерної сітки – від 100 грн.
Оптимізація системи, усунення

«гальмування» та повільної роботи –
від 100 грн
Ремонт комп’ютерної техніки
(біля пошти)
Встановлення
і
налаштування
Windows – 200 грн.
Чистка комп’ютерів та ноутбуків від
пилу – від 50 грн.
Встановлення програм та додатків –
від 50 грн.
Видалення вірусів та встановлення
антивірусного захисту – від 50 грн.
Підготувала Вікторія ШАТИЛО

НАРОДЖЕНІ УКРАЇНОЮ

Тиха українська ніч...

В кінці позаминулого століття Біла
Церква перебував в тихому забутті.
Адже раніше, як писав філософ Микола Бердяєв, «Біла Церква і «Олександрія» були дійсним герцогством
з двором, з величезною кількістю
людей, котрі харчувалися навколо
двору, з великими стайнями породистих коней, з полюванням, на які
з’їжджалася вся аристократія Південно-Західного краю». Але часи
польських магнатів Браницьких канули в Лету, залишивши по собі легкий флер ностальгічних спогадів.
Століття по тому, 22 листопада
1881 року, в провінційному - тепер
уже - містечку в збіднілої сім’ї «гонорового» польського шляхтича Йосипа Добровольського народилася
дівчинка, хрещена місцевим ксьондзом ім’ям Аврелія-Цецилія-Ганна.
Незабаром серце батька не витримало перманентних злиднів, і він помер. А ось його невтішній дружині довелося зайнятися рукоділлям
- потрібно було якось прогодувати
себе і новонароджену донечку.
Дівчинка росла, якщо скористатися поетикою прози Костянтина Паустовського, вбираючи «образ рідного краю з його безмежним небом
і тишею полів, з його задумливими
лісами». Осягаючи «співучу, гнучку,
легку, нескінченно багату образами і

Оперну приму Аврелію Добровольську спіткала жорстока доля
інтонаціями українську мову». Слухаючи задушевні народні мелодії...
Коли Аврелії минуло вісім, мама,
заклопотана майбутнім дочки, вирішила покинути «тихий куточок» і
перебратися в Першопрестольну.

Аврелія Добровольська
в ролі Наталки Полтавки

Риси загадкового демонізму

У Москві мазуха-фортуна посміхнулася Добровольським: знайшовся жалісливий благодійник, котрий
взяв на себе навчання Аврелії в 4-й
Московській жіночої гімназії. Сама
ж дівчинка у вільний час стала співати в церковному хорі. Регент зразу ж відзначив її неабиякі вокальні
та музичні здібності, про що із захопленням повідомив директору гімназії. А та буквально за руку відвела
Добровольську в Московську консерваторію.
Успішно пройшовши прослуховування, Аврелія була прийнята у
вокальний клас професора Варвари Зарудної. Варто зазначити, що
її однокашниками тоді стали Тоня
Нежданова і Вася Петров, яким, як,
втім і Добровольській, пророкували
блискуче сценічне майбутнє. Досвідчені викладачі вищого музичного навчального закладу не помилилися: після закінчення консерваторії
Антоніна Нежданова була удостоєна золотої медалі, а Цецилія Добровольська - великої срібної.
Дебют на великій сцені пройшов
не менш успішно. На початку вересня 1902 року Аврелія Добровольська
виконала партію Тетяни в опері «Євгеній Онєгін» Петра Чайковського, поставленої в Театрі Солодовникова. Наступного року вона співала в Московському театрі «Акваріум», потім - в театрі «Ермітаж». З захопленням відзначаючи успіх молодої оперної діви, газети писали: «Голос співачки - колоратурне сопрано
- відрізняється красою звуку, еластичністю і видатним діапазоном, виконання - яскравістю, музикальністю і темпераментом».
У 1904-му році співачка вийшла
заміж за відомого інженера-хіміка
Сормовского заводу Костянтина Бостанжогло, якого незабаром перевели на військовий Саблинский завод
в Санкт-Петербурзі. Аврелія із захопленням сприйняла переїзд. Адже
вона давно мріяла співати на сцені знаменитої Маріїнки! І її надії виправдалися: у квітні 1905 року Добровольська виконала партію Люд-

мили в опері Михайла Глінки «Руслан і Людмила». Згодом вона успішно виступала в «Новій опері» антрепренера князя Олексія Церетелі, театрі «Акваріум» і Новому літньому
театрі. А згодом - стажуєтся в Парижі та Мілані.
У 1906-му Добровольська разом з
чоловіком повернулася до Москви і
вступила в приватний оперний театр Сергія Зіміна. А через три роки
стала першою виконавицею партії Шемаханської цариці на російській сцені в опері «Золотий півник» Миколи Римського-Корсакова. У рецензії на спектакль, надрукованій в «Русских ведомостях», музикознавець і композитор Юлій Енгель писав: «Не звучать у артистки
тільки дві-три найвищих ноти. Все
інше приваблює красою звуку, багатством виразності, блиском виконання. Артистці часом вдається навіть схопити невловиме: риси загадкового демонізму в складному образі Шемаханської цариці, якому, безсумнівно, судилося стати пробним
каменем для прийдешніх поколінь
співачок».
Успіх та визнання і в подальшому не залишали примадонну оперної сцени. І нарешті, в 1910-м, сталася нова радісна подія: її прийняли в
трупу Большого театру. Саме тут, на
вершині творчості, Аврелія Добровольська заспівала свої кращі партії першого положення - Людмили
та Антоніни в операх Михайла Глінки, Тетяни і Іоланти в операх Петра Чайковського, Снігуроньки, Царівни-Лебідь в операх Миколи Римського-Корсакова, Дездемони, Розіни, Джульєтти і багато інших. Всього - понад сім десятків ролей!
Саме у Большому Аврелія Добровольська виступила на сцені разом
з Федором Шаляпіним. Відзначимо,
прекрасною людиною, але вельми
складним партнером. На репетиціях, з властивою йому іронією, Федір
Іванович зауважував великодосвідченій співачці: «Аврелечка, дорога,
ви вступаєте на 1/32 пізніше, ніж потрібно». З цього приводу музичний
критик і письменник Микола Кашкін писав: «Різниця в стилі виходила
така, як ніби пан Шаляпін співав музику одного композитора, а всі решта - іншого».
Втім, Аврелія не ображається. Тим
паче, що в 1914 році на запрошення
Сергія Дягілєва вона брала участь в
«Російських сезонах» в Лондоні і Парижі. Окрім того, в столиці Франції
знімається для сінематографа, записується на патефонні платівки. Їй
присвячують музичні твори - «Всю
нічку капав дощик» і вальс «Дитя
любові».
Здавалося, попереду на Аврелію
Йосипівну чекають нові тріумфи,
але в 1917-му сталася революція і
життя кардинально змінилося...

Холодне слово «розстріл»

У ті злі роки Аврелія Йосипівна
продовжувала виступати в спектаклях Большого театру. І спостерігаючи за тяжким становищем молодих артистів, жаліслива прима намагалася всіляко їм допомогти. Часом - окрайцем дефіцитного житнього хліба.
Тоді ж Добровольську захопила громадська робота. Разом з новопризначеним директором театру
Оленою Малиновською працювала в
Раді робітничих депутатів.
Про Олену Костянтинівні залишив
спогади артист балету Асаф Мессе-

рер: «На посаді директора Большого
театру перебувала Олена Костянтинівна Малиновська, яка ще недавно
носила високий революційний титул - комісар державних театрів. Без
посмішки, сувора, коректно-стримана. На її столі стояло кілька телефонів. Їй постійно дзвонили різні
люди, в тому числі - при мені - Луначарський і ще якийсь товариш з
ВЦВК. Малиновська з усіма розмовляла рівним, спокійним голосом».
Якось директриса зізналася Добровольській, що брала участь в придушенні контрреволюційного заколоту. У відповідь Аврелія Йосипівна
різко заявила: «Ваші руки в крові, я
з вами працювати не буду». І пішла
з театру. Однак незабаром Малиновська вмовила артистку повернутися
на сцену. Правда, ненадовго…
У радянській Росії лютував голод, і
щоб врятувати дітей від смерті, Добровольська з сім’єю перебирається в більш ситний Новочеркаськ. Та
тільки-но обжилися на новому місці, наспів ще один переїзд, до Харкова, куди перевели чоловіка. У першій
українській столиці Аврелія Йосипівна влаштовується в Харківський
оперний театр, а незабаром розлучається з Костянтином Бостанжогло і
їде в Баку. Звідти - до Одеси, де виступає на сцені знаменитого оперного театру.
Часті переїзди, розлучення, невлаштованість позначилися на здоров’ї співачки - у неї став сідати голос. Лікував Аврелію Йосипівну відомий офтальмолог Василь Дзірне,
який і зробив співачці... пропозицію
руки і серця. А в 1925-му «молоді»
поїхали до Москви...
Одинадцять років подружжя прожило в злагоді і щасті. Аврелія Йосипівна через хворобу покинула
сцену і стала викладати музику: спочатку в музичній школі імені Рахманінова, потім - у військовому музичному технікумі імені Фрунзе. Час від
часу вона концертувала, а ось акомпаніатором виступав Василь Федорович. Як виявилося, Дзірне був
прекрасним піаністом...
Але в 1936-му його заарештували,
звинувативши в шпигунстві на користь іноземної держави. Мабуть,
справа «шили» наспіх, бо лікаря не
розстріляли, а відправили на поселення в Кіров. Сам він лаконічно
розповідав: «Якось дивно вели допит, фактично нічого не питали. Одним словом, легко відбувся».
Слідом за чоловіком покинула Москву і Аврелія Йосипівна...
23 травня 1941 року Василя Федоровича знову заарештували, інкримінувавши «шпигунство на користь Німеччини». Майже через рік
він помер у в’язниці, не переживши
інтенсивних допитів. А над Аврелія Йосипівною хмари згустилися
в липні 1941-го, коли гітлерівський
чобіт вже безжально топтав радянську землю.
Начальник 1-го відділення КРО
УНКВС Кіровської області лейтенант держбезпеки Зотов особисто
заарештував її за «проведення антирадянської агітації». В обвинувальному висновку Зотов запропонував застосувати щодо Добровольської покарання у вигляді 10 років
позбавлення волі. Але особлива нарада при НКВС СРСР 4 листопада
1942 року постановила: «Розстріляти». Вирок був негайно виконаний...
Сергій КУЛІДА

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Раптово залізні двері у каземат з
неприємним скрипом відчинилися,
і на порозі виник задоволений життям наглядач:
- Добровольська, на вихід! - прогарчав вертухай. - І швидше!
У колодязі тюремного двору арештантку мовчки заштовхали в «чорний ворон» і кудись повезли. Їхали
недовго. Автомобіль зупинився біля
сірої, як день, що видався, будівлі, і
Аврелія Йосипівна ваізнала це сумне і страшне місце - Управління наркомату внутрішніх справ по Кіровській області. Ні слова не кажучи,
провідники в сірих шинелях перепровадили жінку на другий поверх і заштовхнули в чийсь аскетичний кабінет, чиї пофарбовані масляною фарбою стіни невизначеного відтінку –
чи то брудно жовта, чи гірчична прикрашали лише портрети хитро
усміхнених Сталіна і Дзержинського.
Людина в чекістської формі, що сиділа за скромним письмовим столом,
здавалося, не помічаючи доставлену
арештантку, продовжувала мовчки
гортати папку «слідчої справи». Потім, відірвавшись від паперів, підняла злі очі на задубілу в тривожному
очікуванні підслідну і байдуже проказала:
- Аврелія Йосипівна Дзірне-Добровольська, ви, згідно зі статтею 58
пункти 10 і 11 Кримінального кодексу РРФСР, звинувачуєтеся в антирадянській пропаганді у воєнний час.
Вам зрозуміло?
Збентежена Аврелія Йосипівна, не
відповівши, мовчки схопилася за серце. А господар кабінету раптово закричав:
- Я спра-а-ашіваю, сука, тобі зрозуміло?!
- За що? - заплакала арештантка, і без свідомості впала на підлогу з бурими плямами від пролитої в
цій кімнаті крові «ворогів народу»...
Посміхнувшись, енкаведист піднявся зі скрипучого стільця, звичним рухом неспішно поправив ремінь
і, штрвхнувши ногою непритомну
жінку, посміхнувся:
- Ти все сама добре знаєш...

Без вини винна

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Ранок 4 листопада 1942 року був
похмурим і непривітним. Втім, на
вимушених мешканців слідчої
в’язниці кіровського УНКВС погодні катаклізми жодним чином
не впливали: камера, де вони
проводили нудні і безнадійні дні,
була до пари вогкій осінній порі.
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З ПИТАНЬ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ: (044) 383 50 73; (093) 418 61 69

Наталії Верес
в день народження!

Вітаємо з днем народження!
Горгана Олександра Любомировича,

Здоров’я міцного,
Щастя рясного,
Неба безхмарного,
Настрою гарного.
Злагоди й добра
На довгі літа.

голову Київської облдержадміністрації

Пронько Ольгу Федорівну,

в. о. керуючого справами Бучанської міської ради

Савицьку Богдану Іванівну,
керуючого справами Ворзельської селищної ради
Гулай Ганну Сергіївну,
головного спеціаліста служби у справах дітей
та сім’ї Бучанської міської ради
Панчук Валентину Сергіївну,
спеціаліста І категорії служби у справах дітей
та сім’ї Бучанської міської ради
Заброду Владислава Васильовича,
головного спеціаліста відділу державного
архітектурно-будівельного контролю

Петрушевську Ірину Миколаївну,
секретаря Луб’янської сільської ради

Саранюк Людмилу Павлівну,
голову Ірпінського міського суду

Березинець Олену Едуардівну,
депутата Бучанської міської ради

Османова Музафара Шамсединовича,
депутата Бучанської міської ради

Горбань Ніну Іванівну,
Почесну громадянку міста Буча
Кундрика Анатолія Кузьмича,
двірника Бучанської міської ради

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

ДІСТАЛО

Вирішити проблему
завжди можна
Лавки, встановлені по місту, радують перехожих, які із

задоволенням на них відпочивають. Посидів - відпочив,
зустрівся з товаришем, поспілкувався чи з’їв пиріжок,
- зручно. Втім не всі такі толерантні й виховані, щоб користуватися громадським майном з розумом.
Наприклад,
на площі Героїв
Майдану, щоранку двірника
чекав неприємний сюрприз
від недобросовісних відпочивальників:
розкидані обгортки, пляшки, недопалки
та інше сміття,
яке накидали ці
нелюди собі ж
під ноги. Комусь було тяжко протягнути руку до урни,
іншому вкрай важко поцілити до смітничка. Врешті-решт це дістало людину, яка підтримує чистоту, і вона
спробувала вирішити проблему самотужки, встановивши додаткові урни – відра. А щоб їх ніхто не поцупив
довелося прив’язати нові «контейнери» до лавки.
Таким чином двірник намагається вплинути на бучанців, які поводять себе, немов свині, – і гадять собі під
ноги, забуваючи про те, що треба цінувати й поважати
працю іншого та один одного. А вихована людина завжди
знайде, куди подіти сміття. Адже у Бучі знайти контейнер чи урну – не проблема. Біля кожної лавки, організацій, магазинів, у парках та громадських місцях, навіть на
узбіччях тротуарів у місті встановлені урни для сміття.
Тож, не будьте сміттюхами, донесіть своє сміття до
смітника, ви не надірветесь!
Вікторія ШАТИЛО

СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА
Прошу фінансової допомоги
Моїй мамі Ходаківській Катерині Петрівні 1960 р.н.
встановили діагноз: гострий мієлобластний лейкоз (рак
крові). На даний час вона знаходиться в
Київській обласній лікарні в блоці інтенсивної терапії. Вже пройшла перший курс
хіміотерапії. Повний курс лікування коштує близько 120 тисяч гривень, який включає сім хіміотерапій. Потрібно зібрати ще
100 тисяч гривень. Сума для нас дуже велика. Тому просимо у вас будь-якої фінансової допомоги на лікування мами.
Не будьте байдужими, допоможіть врятувати життя та долучитися до спільного збору коштів.
За всіма медичними показниками у жінки є шанс на
життя, потрібні тільки гроші. Номер картки для перерахування коштів:
Приватбанк 4149-4978-4927-6854.
Засновник: Бучанська міська рада
Головний редактор: Сергій КУЛІДА
Адреса редакції: 08292, Буча,
вул. Києво-Мироцька, 104-б,
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Марія Крижова

РЕМОНТ
И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Замена пружин, механизмов трансформации,

Перелік платних послуг, які надаються
Бучанським міським відділом державної
реєстрації актів цивільного стану
Відповідно до ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» відділи державної реєстрації актів цивільного стану можуть надавати платні послуги,
перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
Вартість послуги визначається згідно з Розмірами плати за
надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану Київської області, затвердженими наказом Головного управління юстиції у Київській області від
25.08.2011р. № 575/5 (у редакції наказу Головного управління юстиції у Київській області від 28.11.2011 року № 825/5).
Бучанський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у
Київській області надає такі платні послуги:
1. Видача запрошення із зазначенням дати державної реєстрації шлюбу -23 грн.
2. Надання правової допомоги, що включає складення заяв
(анкет, прохань), у вирішенні питання щодо повторної видачі свідоцтв та інших документів про державну реєстрацію актів цивільного стану:
- відділами державної реєстрації актів цивільного стану не
за місцем звернення заявника -28 грн.;
- компетентними органами іноземних держав - 46 грн.
3. Організація та проведення індивідуальних обрядів державної реєстрації шлюбу з використанням різноманітних
елементів урочистості:
- Повний обряд – 256 грн.;
- Скорочений обряд – 102 грн.;
- Виїзна церемонія за межами відділу повний обряд (без
транспортних витрат) – 512 грн.
4. Організація та проведення індивідуальних обрядів державної реєстрації шлюбу з використанням різноманітних
елементів урочистості у вихідні та святкові дні:
- повний обряд – 512 грн.;
- скорочений обряд – 205 грн.
5. Організація та проведення індивідуальних обрядів ювілеїв
весілля з використанням різноманітних елементів урочистості:
- У відділі державної реєстрації актів цивільного стану – 154 грн.;
- За межами відділу державної реєстрації актів цивільного
стану (без транспортних витрат) – 342 грн.;
- У вихідні та святкові дні – 307 грн.
6. Організація та проведення індивідуальних обрядів заручин з використанням різноманітних елементів урочистості:
- У відділі державної реєстрації актів цивільного стану – 68 грн.;
- За межами відділу державної реєстрації актів цивільного
стану (без транспортних витрат) – 342 грн.;
- У вихідні та святкові дні – 137 грн.
7. Організація та проведення індивідуальних обрядів державної реєстрації народження з використанням різноманітних елементів урочистості:
- У відділі державної реєстрації актів цивільного стану – 68 грн.;
- За межами відділу державної реєстрації актів цивільного
стану (без транспортних витрат) – 342 грн.;
- У вихідні та святкові дні – 137 грн.
8. Складення за проханням фізичних осіб заяв про державну реєстрацію актів цивільного стану, про повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, про
внесення змін до актових записів цивільного стану, поновлення
та анулювання актових записів цивільного стану - 23 грн.
9. Надання консультації з питань:
- застосування сімейного та цивільного законодавства -57 грн.;
- витребування документів про державну реєстрацію актів
цивільного стану – 34 грн.
М.О. Дитиненко, начальник відділу

Нашій донечці
потрібна допомога
Полінці, якій зараз 1 рік і 8 місяців, дуже

необхідне лікування. Дівчинка не може ні
ходити, ні сидіти, ні розмовляти.
Навесні 2016 року лікарі поставили
діагноз: ДЦП спастичний тетрапарез
правих кінцівок. Відтоді і почалося боротьба за повноцінне життя донечки.
Дівчинка проходить курси ЛФК, масажі, парафінотерапію, роблять внутрішньовенні ін’єкції, голкотерапію,
відвідує спеціалістів. Плануємо поїхати в інститут імені
професора Володимира Козявкіна, у якому проводять
реабілітацію дітей з подібними захворюваннями.
Дуже важко вирішувати фінансові питання, що виникають під час лікування Поліни.
Звертаємося до всіх небайдужих людей, допомогти вилікувати донечку.
Просимо пересилати кошти на рахунок Приватбанку 4149497899998331. Мама дівчинки – Геля Лаура
Русланівна. Ксерокопія медичного висновку, що підтверджує діагноз, знаходиться у редакції «БН».

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

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

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
Увага! Конкурс

Управління Пенсійного фонду України у місті Буча Київської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державних службовців:
Головний спеціаліст платежів до пенсійної системи та контрольно-перевірочної роботи – 1 посада .
Вимоги до кандидатів: громадянство України, Вища освіта
ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, знання ПК, досвід роботи за фахом, чесність, відповідальність.
До заяви додаються такі документи :
1.Копія паспорта громадянина України.
2. Письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних
мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно
з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад
державної служби), до якої додається резюме у довільній формі.
3.Письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою
статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду
на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5.Заповнена особова картка встановленого зразка затвердженого наказом Національного агентства з питань державної
служби від 05.08.2016 №156.
6.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Документи приймаються протягом 15 календарних днів після опублікування оголошення за адресою: місто Буча, вул. Енергетиків, 1А.
За інформацією звертатись за телефоном: 40-1-20.

Продам старовинне фортепіано. Виробництво – Німеччина.
Ціна договірна.Тел. 48-1-79; 093-076-41-58

До уваги членів ГБК «ПРОМІНЬ»!

На виконання рішення Правління від 07.10.2016 р. у відповідності до п. 7.4. Статуту ГБК «ПРОМІНЬ», повідомляємо, що 27 листопада 2016 року на 15:00 призначені чергові
Загальні збори членів гаражно-будівельного кооперативу
«ПРОМІНЬ».
Прохання мати при собі документи, що посвідчують ососбу. З’явитися обов’язково!
Правління ГБК «ПРОМІНЬ»

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

Ремонт
холодильників
та пральних
машин

тел. (066) 021-22-18
Сергій

— Офіціант,
чому пельмені холодні?
— Так вони
ж сибірські.

День ангела
Вітаємо
іменинників та
іменинниць!
5 листопада - Гнат, Яків
6 листопада - Панас,
Степанида, Опанас
7 листопада - Мар’ян
8 листопада - Дмитро,
Феофіл
9 листопада - Андрій,
Нестор, Марк, Емілія

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

На роботі пересварилися жінки. Начальник,
втративши терпіння, кричить:
— Тихо! Нехай говорить та, котра старша за всіх.
Всі негайно замовкли.
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