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Геть руки від Бучі!

Засмічена Буча й розбита
Дісталася Федоруку.
Тепер вона прибрана, гарна,
Ще й в квітах, як жінка в вінку.
Приїхати б всім та повчитись,
Як треба господарювать,
Та це ж треба з ранку до ночі
Усе працювать й працювать.
Навіщо? Простіше готове
До рук своїх липких прибрати
І поки усе розпадеться,
То можна й покерувати.
Народ, бач, «не тих» обирає,
Пора їм свого вже прислати
І Бучу, як ласий кусочок,
Тому, «кому треба», віддати.

Стань одним із 10 тисяч читачів

«БУЧАНСЬКІ НОВИНИ» - ВАШ
ПУТІВНИК У ЖИТТІ ГРОМАДИ,
ДРУГ І ПОРАДА НА КОЖЕН ДЕНЬ!
Триває передплата на 2017 рік
Передплатний індекс – 08034
1 місяць – 12.64 грн
3 місяці – 37.22 грн
6 місяців – 72.74 грн
12 місяців – 144.28 грн
Передплату можна оформити у відділеннях
Укрпошти, листонош або в редакції за адресою:
м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-б,
телефон 48-305, e-mail: buchanews@ukr.net

Триває безстрокова акція протесту…
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***

Вже вкотре бучанська громада
Печерському суду взива:
«Відкритого чесного суду!»
Феміда ж сліпа і німа.
Стоять молоді й зовсім літні,
Інвалід й ветерани АТО,
Із ранку й до пізньої ночі
І, прикро, не вийшов ніхто.
Невже там усі геть поглухли?
Чи нам їм нема що й сказать?
Напевне, усе тут простіше:
На нас, на народ їм плювать.
Прозорість – тепер у них диво,
Закон – лише для балачок.
Відкритого? Ні, не можливо,
Їм зверху наказ і мовчок.

***

Дружна бучанська громада
Спроможна себе захистить.
Не мати вам Бучі, повірте,
Рішати це нам, як тут жить.
Так хочеться вірити в правду.
Тому і сьогодні ми тут.
Почуйте ж ви голос народу!
Бучанці законності ждуть.
Облиште ви чорні задумки.
Від Бучі геть руки брудні!
Хто в нас за народ, за Вкраїну
Ми вже розберемось самі!
Буча була, Буча буде, Буча є
Разом з нами
Олексюк і Федорук!
Місто ваше, місто наше,
місто моє
Потребує працьовитих їхніх рук.
Слава Бучі! Слава Україні!
Ніна ШУЛЯК
бучанка, економіст

Воїн світла
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Місто провело в останню путь
Героя – Андрія Блонського

Буча попрощалась з Героєм, десантником, лейтенантом
з 11-Го ОМПБ «Київська Русь» Андрієм Анатолійовичем
Блонським. Вшанувати воїна, що тримав оборону усі
шість хвиль мобілізації, прийшло кілька сотень людей.
Бієць брав активну участь у подіях Революції Гідності і з
самого початку війни захищав кордони нашої держави. Та
смерть настала не від ворожої кулі, а від серцевого нападу в
рідному домі.
Андрій Блонський завжди відстоював справедливість, уболівав за Бучу, був люблячим батьком, справжнім чоловіком,
воїном. Останні два з половиною роки свого життя він присвятив війні, тому що вважав своїм священним обов’язком
охороняти свою сім’ю, місто та країну. Охоронятиме своїх
близьких він тепер з небес…
З Героєм прощались спершу біля його дому в Гостомелі, згодом відбулась церемонія прощання в бучанському Центральному будинку культури, куди віддати шану Андрію Блонському
прийшли кілька сотень людей. Поховали воїна на Алеї Слави,
разом з іншими Героями-визволителями.
Андрій Блонський пішов із життя в 42-роки, залишивши у
скорботі свою матір, батька, 12-ти річного сина, друзів, рідних і
близьких людей. Любов та світла пам’ять про нього залишиться в наших серцях назавжди.
Герої не вмирають!

Почесний гість

Полковник Військово-Повітряних сил США, д-р Роберт Гікс
завітає до Бучі.

Шановні дружини та батьки Героїв!
Запрошуємо Вас на зустріч з доктором Гіксом,
яка відбудеться 12 листопада, у суботу о 15:00,
у приміщенні Бучанської міськради за адресою:
вул Енергетиків, 12 (кабінет №12).
До відома. Доктор Гікс брав участь у військових операціях, має цінний досвід та наукові праці з питань стресової травматології. Є
фахівцем з питань психотравм та ускладнень
сімейних відносин у поствоєнний час. Автор
багатьох книг про духовне здоров’я військових,
їхніх сімей та дітей. Фаховий консультант та діючий військовий капелан.
Приходьте! В неформальній обстановці будемо говорити простою мовою про складні речі, що допоможе нам розібратись як адаптуватися у цивільному житті військовому.
З турботою про Ваше духовне здоров’я,
Анатолій КУШНІРЧУК Військовий капелан ЗСУ

Анатолій Федорук:
Досить складно в таких обставинах тримати промову. Вдвічі
складніше проводжати в останню путь Андрія Блонського,
говорити про нього. Ще позавчора ми спілкувались. Коротке,
але досить складне життя прожив Андрій. Випробування,
які траплялись на його життєвому шляху, він витримував,
проходив з честю, з гордо піднятою головою. Він не міг бути
іншим, тому і пройшов всі шість хвиль мобілізації. Хочу
висловити слова вдячності родині, друзям, побратимам за те,
що прийняли рішення, щоб він спочивав саме в місті Буча на
Алеї Слави. В нього була мрія і бажання жити і працювати саме
в Бучі. Та життя розпорядилося інакше, а ось спочивати він
буде в місті Буча. Я розумію, що рідні, близькі, куми, які поруч
з тобою тут хотіли б багато чого сказати, але їм зараз важко це
зробити… Спочивай, ми тебе запам’ятаємо вічно енергійним,
із запалом, але з холодним розумом в прийнятті рішення.
Громада міста Бучі пишається тобою, ти - дійсно герой.

Знай наших!

• З нагоди відзначення Всеукраінського дня працівників культури та
майстрів народного мистецтва в приміщенні Киівськоі обласноі державноі
адміністраціі відбулися урочисті заходи. Голова Киівськоі облдержадміністраціі,відповідно до Указу Президента
Украіни, нагородив за вагомий особистий внесок у розвиток культури орденом княгині Ольги третього ступеня
Бучанську майстриню-вишивальницю
Тамару Негоду. Долучаємося до вітань
на адресу нашої землячки!
• У IX Всеукраїнському турнірі з дзюдо,
присвяченому 73-й річниці визволення
Києва від німецько-фашистських загарбників серед юнаків та дівчат 2003-

2004 р.н., який проходив 5 листопада в
приміщенні легкоатлетичного манежу
в місті Києві, у ваговій категорії 42
кг срібна нагорода дісталась нашому
спортсмену, Шевченко Валерію.
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Триває безстрокова акція протесту…
Громада не мовчить і не мириться, поставши проти
свавілля генпрокуратури, проти втручання в діяльність органів самоврядування і оголосивши безстрокову акцію протесту.
На виконання рішення народного віче в місті зібрано
понад 8 тис. підписів під петицією до вищих державних
посадовців та міжнародної спільноти на захист Бучі та її
керівництва.

8 листопада

• Сотні бучанців передали петицію на ім’я Петра
Порошенка та провели мітинг під Адміністрацією
Президента

Тимчасова комісія Київоблради
не виявила порушень
Під час засідання чергової VII сесії Київської обласної ради депутати створили
тимчасову контрольну комісію, щоб визначити питання формування території в
місті Буча. Приводом для створення комісії стали дії правоохоронних органів щодо
керівників органу місцевого самоврядування: міського голови Анатолія Федорука та секретаря ради Василя Олексюка.
Головою тимчасової комісії з вирішення питання формування території міста було обрано
першого заступника голови Київської обласної
ради Володимира Майбоженка.
Кілька місяців тривала робота комісії і днями
її члени зібралися на засідання, аби сформувати її висновки.
Висновок наступний - не встановлено фактів
порушень в діяльності посадових осіб Бучанської міської ради.
За словами голови комісії, першого заступника голови Київської обласної ради Володимира Майбоженка, встановлено відсутність фактів, що свідчать про порушення вимог Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», регламенту Київської обласної ради під час
прийняття рішення Київської обласної ради від

22.10.2004 року «Про встановлення меж окремих
населених пунктів Київської області», рішення
Київської обласної ради від 02.10.2007 «Про деякі питання діяльності Комунального підприємства Київської обласної ради «Обласний лісгосп»
та рішення Київської обласної ради від 30.06.2011
«Про передачу Комунального підприємства Київської обласної ради «Обласний лісгосп» із
спільної власності територіальних громад, сіл,
селищ, міст Київської області до комунальної
власності територіальної громади міста Буча».
- Члени комісії рекомендуватимуть обласним
депутатам звернутися до Президента України,
Кабінету Міністрів України, Генерального прокурора України та Комітету Верховної Ради
України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування з проханням взяти розслідування кримінального провадження відносно посадових осіб
Бучанської міської ради на особистий контроль
та забезпечити об’єктивне та неупереджене досудове розслідування, - зазначив Майбоженко.
Депутати облради це питання розглянуть і на
своєму пленарному засіданні, що планується
провести на наступному тижні.
Інформація КОР

Відбулася позачергова сесія міської ради

• Громада Бучі вимагає зустрічі з генпрокурором під
стінами ГПУ. Уповноважені представники вручають
звернення бучанців до Юрія Луценка з вимогою
припинити здійснювати тиск на громаду та керівництво,
створюючи фінансовий та економічний колапс в місті.

7 листопада відбулася ХХ позачергова
сесія, що відбулася на пропозиції депутатів Бучанської міської ради, які надійшли
з приводу складної соціально-економічної та політичної ситуації в місті.
Засідання розпочалося із нагородження Президентом Василю Фіцкалинця (посмертно).
Орден «За мужність» ІІІ ступеня був вручений
Валентині Буяло, вдові героя.
На порядку денному стояло питання виплат
бюджетників. З цього приводу виступив перший заступник Ярослав Добрянський, пояснивши, що офіційно рішення суду щодо відсторонення міського голови від займаної посади
й досі не надійшло, що й блокувало виплати.
Однак завірив, що всі заходи, які мають забезпечити здійснення виплат, виконані. Отже,
виплати будуть здійснені у повному обсязі працівникам бюджетної сфери міста, а також пільговим категоріям населення.
Перший заступник міського голови Ярослав
Добрянський, заступники Олександр Смолькін
та Лариса Матюшенко написали заяви на звільнення за власним бажанням з 8 листопада. Їхні

заяви розглянуто на сесії. Добрянський запевнив, що інтереси громади як депутат обласної
ради й надалі відстоюватиме, сприятиме розвитку міста і як член координаційної ради при
Київській обласній раді. Усі заяви переважною
більшістю голосів підтримано.
Вирішено також направити звернення до керівників держави щодо створення колапсу у
місті та здійсненням тиску на орган місцевого
самоврядування і громаду в цілому.
Під час засідання було прийнято рішення про
направлення звернення до територіальних громад Київської області щодо ситуації в місті, що
спровокована вкрай суперечливими судовими
рішеннями, неправомірними діями правоохоронних органів, втручанням у діяльність органу місцевого самоврядування окремих народних депутатів України, що супроводжується
поширенням неправдивої інформації в засобах
масової інформації.
Попри складність моменту було прийнято рішення про звітування депутатів міської ради
перед виборцями 12, 19 і 20 листопада.
Прес-служба БМР

БМП - на захисті рідного міста
• Перша перемога!
Апеляційний суд Києва скасував рішення Печерського
суду щодо відсторонення від займаної посади та обрання
запобіжного заходу стосовно секретаря міської ради
Василя Олексюка.

10 листопада

• Громада під Кабміном та Верховною Радою. Вимагаємо
прозорого суду та поваги до вибору громади
• Розгляд справ щодо відсторонення від займаної посади
та обрання запобіжного заходу щодо Анатолія Федорука
суддями Апеляційного суду перенесено на 22 та 23
листопада.

У Бучі створено рух «Бучанський міський
патріот», який об’єднав ветеранів бойових дій, «афганців», учасників АТО.
5 листопада представники одразу кількох громадських організацій провели спільне засідання, на якому було прийнято рішення об’єднати
зусилля і спрямувати їх на захист міста від посягань у будь-яких проявах.
Голосуванням учасники підтвердили бажання
назвати об’єднання «Бучанський міський патріот». Ця абревіатура – БМП (бойова машина
піхоти) – відома всім, хто пройшов випробу-

вання війною і захищав державу ціною власного здоров’я і життя.
Один за одним до аудиторії зверталися мужні
чоловіки, яких життя навчило відповідальності за долю близьких, співгромадян і держави.
Вони порівнювали ситуацію, що склалася в
Бучі, з неоголошеною війною. В такий час треба
всім, як один, встати на захист інтересів міста
та його громади.
Активісти також долучилися до збору підписів на підтримку врядування і подальшого розвитку міста.
Прес-служба БМР

Покладання квітів
Бучанці вшанували 73-тю річницю звільнення Київщини від нацистської окупації
Мешканці Бучі зібралися 6 листопада біля
пам’ятника Слави, щоб згадати той день, коли
наші діди й бабусі відстояли нашу Батьківщину, згадати тих, хто своїм подвигом подарував нам мирне небо над головою. У нашому календарі є немало дат, які нагадують нам про далекі роки війни. Кожне наше місто чи містечко,
регіон мають пам’ять про цю страшну війну. 6
листопада 1943 року війська 1-го Українського фронту під командуванням генерала Миколи Ватутіна розгромили німецькі війська і штурмом взяли столицю України місто Київ. Цього ж дня радянські війська звільнили від окупації Жуляни, Борщагівку, Боярку, Бучу, Гостомель та інші прилеглі до Києва населені пункти.
Загалом битва за Дніпро тривала з серпня по грудень 1943 року, ставши однією з наймасштабніших операцій світової історії, під час якої загинуло не менше 800 тисяч осіб.

Все далі відходять грізні роки Другої Світової війни, і вже 73 рік несемо ми квіти до святих
місць, де вшановуємо пам’ять загиблих. Несемо з
вдячністю в серцях. Нехай же Пам’ять про них ніколи не згасне, як цей вічний вогонь.
Яна ГОРДІЄНКО

ТОЧКА ЗОРУ

Сидять дві молоді мамочки на дитячому майданчику – чистому, гарному – і патякають: так і треба злодіям.
Подумалося: де б сиділи ці дві кралі,
якби мер займався б виключно влаштуванням свого комфорту? На смітнику? На некошеній траві-сухостої?
З цього приводу у мене особисто виникає одне єдине запитання – хто дає
оцінку? Святі чи грішники? Скоріш за
все, грішники. Бо у кожного – свій тягар гріхів. І навіть серед сьогоднішніх правдошукачів: від генпрокурора
до останнього критикана, якщо копнути, то стільки можна відкрити червоточин, що непідточеного місця й
не знайдеш. А ще більший гріх, коли
зло видається за добро, як от в ситуації з боротьбою проти Федорука. Вірити в очищення влади в такий спосіб
може лише наївна дитина, а тим більше сподіватися, що це «очищення» занесе якимось вітром європейських
змін в крісло бучанського голови чисту, безкомпромісну, непродажну людину, бажано з кембріджською освітою, якій не треба ні статків, ні привілеїв, ні кола, ні двора... А вона, ця людина, буде виконувати кожну забаганку громади і відповідати за все, навіть
за те, на що махнула рукою держава.
Хочете, щоб школа в одну зміну –
нате вам пару-трійку шкіл. Треба,
щоб дитсадків було по два в кожному
дворі? Ось, уже стоять! Що там ви ще
хочете? А, щоб не було будівництва,
а дерева примножувалися? Будь ласка... Так проходить місяць, два... Ой,
а далі? Ось, грошей нема! Так можна ж
робочі місця створювати – підприємства відкривати... А де? Все ж «деревами першої категорії» засадили, навіть Яблуньку і вулицю Енергетиків –
всі 890 га! А де взяти інвесторів, яким
потрібні дерева, а не землі? От таке
замкнене коло виходить.

Людина з харизмою, яка
вміє ставити цілі і досягати їх

Це так. Ліричний відступ. А насправді мова піде про роль особистості в історії, а зокрема в конкретному
часовому проміжку.
Коли запитують – ви на 100% впевнені у чесності і порядності Федорука? Відповідаю. А ви впевнені на 100%
у своїй особистій чесності і порядності? А у чесності і порядності тих, хто
зацікавлений змінити владу у Бучі? У
чому можна бути впевненим, так це в
таланті лідера і менеджера, які притаманні бучанському голові. Людина з харизмою, яка вміє ставити цілі
і досягати їх. Поставив за ціль із селища зробити місто - і зробив. Зараз
відкрився старий факт. Ще на початку 90-х років народилася ідея міста
Буча. Вона витала у повітрі протягом
десятка років. І що? Говорять, протидія була настільки потужною, що ідея
і залишилася ідеєю. Але не у випадку
з Федоруком. Поставив мету і блискавично її досягнув. Зрозуміло, що в реальностях нашої корумпованої країни потрібно було йти на компроміси з верхівкою, включаючи і політичні. І тут Федоруку, як людині з світоглядом системного менеджера, тре-

ба було лавірувати. Назвіть хоч одного менеджера, який заради збереження вдалого проекту, не піде на компроміси, знаючи, що вони відкривають шлях до успішної його реалізації?
Тому звинувачення у політичному колабораціонізмі є нічим іншим, як товченням води в ступі. Федорука звинувачують у перебіжництві. Насправді,
він навряд чи себе пов’язував ідеологічно з тією чи іншою політичною силою. Але в заполітизованій країні іншого шляху нема.

Порожні слова
чи аргументи?

Уявімо протилежний варіант. Федорук відмовляється чути політичний бомонд країни. Чим це закінчується? Вильотом з тріском. Що отримує Буча? А Буча отримує посадженого князька, якому начхати на соціальну сферу, бачення людей тощо.
Новопризначений працює на себе і
на тих, хто його всадив у крісло голови. Таких прикладів по Україні тисячі. А хто робить вигляд, що їх не
бачить, м’яко кажучи, не щирий по
відношенню до реалій в країні. Так
хто більший грішник?
Федоруку вміняють вирубку лісів і забудову Бучі. Якщо дивитися
правді у вічі, то забудова відбувалася переважно на рівнинній частині. Так, є і проколи. Наприклад, Річ
Таун, який породив багато проблем
і навіть опонентів. При цьому завдяки раціоналізму Буча зберегла більшу частину зелених насаджень. А за
рахунок забудови вона стала гарним
процвітаючим містом, яке прогресувало на очах.
Хто б не казав, що все робиться буцімто заради власного самоствердження, зміни наочні. Не побачити їх
неможливо. Припустивши, що дійсно все робиться заради увіковічення
себе, то в цьому і полягає роль особистості в історії. Людина за своєю природою егоцентрична. Якщо ця риса
приносить користь оточенню, то й
чудово. Можливо, дійсно більше потрібно було покладатися на колек-

тивний розум. А з іншого
боку, не виключено, що він
не визрів. Найбільший подив викликає реакція окремих бучанців, які ходять
асфальтованими, освітленими вулицями, гуляють
в парках і скверах і нарікають, що Федорук – «злодій». Виникає логічне запитання - що конкретно він у
вас вкрав? Назвіть предмет
акту злодійства, який саме
у вас вкрав мер. А якщо такого нема, то не кидайтеся
порожніми словами.
На зупинці розмовляю
з літньою жінкою. Вона –
мені: Федорук тільки про
себе думає. Я – от така бідна нещасна, а він мені не
допоміг. Питаю, в чому
проблема. – Він мене примушує компенсувати виплачену субсидію. А виявилося, жінка, коли подала документи
на отримання субсидії, вказала сина,
який насправді з нею не живе. Відповідно субсидію нарахували на двох.
Потім вони між собою «побили горшки», і жінка повідомила, що син з нею
не живе і не жив. Їй відповідно зробили перерахунок, і тепер вона має борги.
Пояснюю – при чому тут Федорук? Це
ж державна програма та й сама скаржниця винна. А вона не чує. Та й рівень
її такий, що вище Федорука вона піднятися не може – він для неї і держава,
і все, що в ній не влаштовує. Людьми, а
особливо певним контингентом, правлять штампи. Опоненти влади цим користуються. Так хто грішник?
Іншим спокою не дають статки. Не
знаю, як кому. Але є істина –- Бог дає
людині за працю. Можна сидіти біля
комп’ютера або присвятити все своє
життя написанню скарг у різні інстанції – і нічого не нажити. А можна в той
же час – з раннього ранку до пізнього вечора, без вихідних, вкалувати...
Відповідна і винагорода. Вона не награбована, а зароблена працею, розумом і винахідливістю. Хто ж винуватий, що в цій країні не платять чесно
за обсяг зробленого? А видають, особливо на рівні місцевого самоврядування, не інакше як пожертви. Система так побудована. Чим активніша і
завзятіша людина, тим більше на неї
можна повісити обвинувачень. Тепер
про статки і про дружину-бізнесмена. Кілька місяців тому Юрія Луценка засікли у дорогезному годиннику
за десятки тисяч доларів. Він спокійно відбився від журналістів: дружина
займалася бізнесом, то купила і подарувала. Всіх все влаштувало, ніхто навіть не підняв питання: а чому у політика дружина займалася якимось
прибутковим бізнесом? А тут аж пуп
рветься. З іншого боку, уявіть мера у
подертих штанях, бо нема за що купити нові, і на «Москвичі-412». Тоді б говорили: який сам, така і Буча... Тому
що в цьому світі все гармонізовано.
Не може людина ставити глобальні
цілі та їх досягати, коли вона в особистому просторі нереалізована.

Найбільший стимул
почати розправу

Ну, і останнє. Успішні лідери завжди були загрозою системі. Нічим теперішній час не відрізняється від минулого, враховуючи і вроджену для
українців традицію: не так сумно, що
у мене корова здохла, як те, що у сусіда
вона здорова. Дуже насторожує, коли
в найгірші часи реалізовано успішний
проект (місто Буча). А коли цей проект виходить за межі одного населеного пункту, а охоплює цілу агломерацію (об’єднана громада) та має перспективи бути ефективним – лякає аж
до кісткового мозку. Страх громади,
яка все менше залежить від центру, –
найбільший стимул почати розпра-

ву. І тут на службі вже і найбрудніші
схеми, і найображеніші люди – в хід
іде все. Саме тому ця боротьба виглядає, як вибивання сильних і перспективних гравців. А це означає, що
оновлення в країні нікому не потрібне. Чесно кажучи, хотілося б у цьому
твердженні помилятися.
Та чи виграє громада Бучі від усунення Федорука? Велике питання.
Адже є безліч прикладів, коли в населеному пункті щоразу на виборах
змінюються керівники. Що там відбувається? Та нічого! Прийшов, роздивився, щось почав робити – і вибори. Навіщо ж перейматися? Ніяких
планів, ніяких довгострокових проектів. Так і живемо.

Тепер про зіткнення
думок і ставлень

Є ті, хто вважає Федорука на своєму
місці і готові захищати мера від посягань будь-кого. Друга категорія, і за
спостереженнями, малочисельна, ті,
хто вважає мера злодієм, що нажився на Бучі. Хтось в цій категорії через
переконання, а хтось через взагалі несприйняття влади, як такої. Такі потрапляють на гачок. І третя – це переважно новосельці, які придбали квартири, але не відчули себе бучанцями.
Вони осторонь подій, бо опинилися
в місті, коли воно вже було таким, як
сьогодні, і сприймають все, що відбувається, лише зі споживацької точки зору. Не отримали місця в садку за
першою потребою – проти. Все влаштовує? Тоді – за.
В категорії прихильників також є
свої розгалуження. Одні сліпо вірять,
інші - включають голову і роблять самостійні висновки, аналізуючи шлях,
що пройшла Буча за останні вісімнадцять років. І тут логіка про краде, але ділиться - ні до чого (хоча існує і такий обмежений контингент).
Людей сколихнула брутальність правоохоронної системи. Якщо вона так
діє на рівні звинувачень, то можна
тільки уявити, як вона вчинятиме з
громадою, не дай Боже, реалізувавши цей заколот.
В категорії опонентів мера більшість
ображених, а не переконаних ідеологічних ворогів. Переважає суто міщанський підхід: у нього хата більша,
він на машині, а я в маршрутці, я хочу
ділянку, а мені не дали... Цей контингент буде завжди, бо «совок» непереможний. Безперечно є і стійкі противники, яких на етапі «розвінчання» діяльності мера використовують як малокаліберну зброю. І поки йшла внутрішня боротьба, ця частина бучанців
навіть повагу викликала, адже тримати владу в тонусі є необхідною умовою прогресу. А зараз, коли їхня позиція використана як козир у неприхованій війні з громадою, звинувачення виглядають, як хабар для майбутніх успіхів.
А третя хитка частина бучанців – це
нива, яку чим засієш, те й вродить.
Важливо, щоб вони все ж таки сформували власну позицію, а не підчепилися на чужий гачок.
І наостанок. Якби не необхідність
показувати боротьбу з корупцією та
бажання встановити контроль над
успішними територіями, то не виключено, що держава визнала б Федорука героєм України за те, що в умовах
кризи створив сучасне місто. А так...
В нашій країні править хаос - те, що
вчора було нормою і умовою роботи
органів самоврядування, сьогодні зі
страху або в угоду, подається як злочин. А серед людей править заздрість
і помста, яка для багатьох стає сенсом життя. Хоча я не розумію, що це
за життя, коли і день, і ніч носити таку
ношу за пазухою! Це мука! Та чи варте
«виїденого яйця» таке життя!
Олексій БОЖЕНКО
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Всім! Хто не має гріхів?

Читаю стрічку бучанських дискусій, градус яких
зашкалює від суперечливості думок. А тема одна Анатолій Федорук: святий, на якого молитися, чи грішник,
якому не уникнути кари? Відповісти можна коротко:
суперечлива епоха, суперечливі її герої. І все ж спробую
розширити межі міркуваннями на цю тему.
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ВОЇН СВІТЛА
На сесії Бучанської міської ради
посмертно відзначили нагородою загиблого Героя, старшого
сержанта ЗСУ Василя Фіцкалинця.
Орден «За Мужність» ІІІ ступеню
вручили його люблячій дружині,
матері двох дітей Валентині Буяло. Смуток за чоловіком не йде з
її серця, і вона намагається робити все можливе, щоб про справжніх героїв не забували. Нині Валентина Буяло ділиться з «БН»
спогадами про спільне життя та
болем, що досі тривожить душу
після загибелі чоловіка.
- Я пишаюся своїм Героєм. Вася був
сміливим, відважним, найкращим чоловіком на світі. Та разом з тим я відчуваю безмежний сум. Ні, це звісно
добре, що дали Орден, та краще він би
його отримав при житті, - говорить
дружина загиблого бійця.
П’ять тяжких і довгих місяців
вже минуло після смерті чоловіка, та біль з часом не стихає. Валентина Буяло щодня знаходить в собі
сили жити далі, ходити на роботу
та виховувати двох синів. Втім після тяжкої втрати насолоджуватися життям досить складно. Бувають моменти, коли дружині Героя
хочеться ізолювати себе від всього
світу та побути на самоті з власними думками.
- Іноді я не відповідаю на телефонні дзвінки, в мене просто немає сил
з кимось говорити. Натомість багато пишу про свого коханого у Фейсбуці, від цього мені стає трохи легше. Взагалі я не хочу бачити людей.
Мені добре від того, що я живу в
Бучі, і мене тут мало хто знає. Добре,
що зі мною не вітаються на вулиці,
бо мені зараз це абсолютно не потрібно. Іноді так дратує, коли хтось
підходить і питає «Ну як ти?». І що я
можу гарного на це відповісти?! Не
варто задавати таких питань, краще
просто промовчати і обійняти, - говорить Валентина.
Здається, кожну хвилину свого
життя вона думає про нього. Дружина знала про свого чоловіка майже все, та про деякі речі дізналась
вже після його смерті.

Закінчення. Початок на сторінці 1.
Галина Сурай:
Я була вчителькою Андрія Блонського. Андрюша – це справжній патріот,
який з перших днів цієї проклятої
війни пішов захищати свою країну
і повів за собою інших. Я безмежно
пишаюсь тобою - своїм учнем. Одного разу пізно-пізно ввечері Андрюша
зателефонував мені з передової і каже:
«Зараз буде сюрприз для вас» (він був
тоді під Маріуполем) і разом з іншими
воїнами заспівав мені пісню «Ніч яка
місячна, зоряна, ясная…». Я підійшла
до вікна, а ніч дійсно була місячна. Я
уявляла цю картину. Як ці хлопці співають мені пісню, де в будь-яку хвилину можуть знову відкрити вогонь.
Потім він приїхав зі своїми молодими
бійцями, ми спілкувались. Мені здавалось, що цим хлопцям не було ще
і 18 років. Він пишався ними, казав:
«Це мої орли. Які вони в бою!». В їхніх
очах не було страху, лише гордість за
те, що вони Захисники. Через певний
час був страшний дзвінок, Андрюша
гірко плакав, плакав і корив себе за те,
що не вберіг цих хлопців… Як багато
разів смерть ганялася за ним на війні
і не наздогнала. Навіщо ж, Андрюша,
ти тут, вдома, їй піддався?!
Анатолій Кушнірчук,
військовий капелан:
Ще зовсім нещодавно ми з ним спілкувались. В цю п’ятницю ми поїхали
на прем’єру фільму про його першого
командира батальйону – полковника
Гуменюка Олександра Леонідовича.
Сидячи поряд він сказав мені: «Толя, я
втомився». Я говорив йому про те, що
може досить віддавати себе війні і вар-

Коли в серці буяє кохання…

Василь Фіцкалинець з сином Богданом

Василь Фіцкалинець – командир
взводу роти снайперів 53-ї бригади загинув 31 травня 2016 року в
бою від снайперської кулі. Про те,
що він мав таке звання Валентина не знала. Адже, чоловік завжди запевнював її, що працює водієм, і за ходом війни лише спостерігає. Насправді ж – брав у війні
безпосередню участь. Боєць не хотів, щоб дружина, яка була на той
час вагітна, занадто переживала
за нього, тож і не казав нічого, що
могло порушити її спокій.
- Ми дуже часто спілкувались, - згадує дружина Героя, - коли він був на
нульових позиціях – тричі на день говорили по телефону. А перед сном він
щодня писав мені СМС-повідомлення: «Все добре», щоб я не переживала. Того злощасного вечора мені від
нього не прийшло «Все добре», тоді я
і зрозуміла, що щось сталось. Я почала йому телефонувати в сподіванні почути його голос. Та відповіді не було…
Він приснився мені в ту ніч, і сказав «Мене поранили в голову». Тож,
коли подзвонив командир Васі в мене
до нього було єдине питання «В голову?», він відповів «Так»…
- Як ваші сини сприйняли звістку
про смерть батька?
Досить важко це сприйняв старший
син Паша. Молодший Богданчик, здається, до кінця не усвідомив що ста-

Валентина Буяло, вдова Героя,
з орденом «За Мужність» ІІІ ступеню

лось. Він досі на нього чекає.
- Ви в цьому впевнені?
Одного дня в нашому під’їзді він відчув аромат парфуму такого, як у тата.
Тоді він так зрадів і сказав: «Мам, мам,
побігли швидше додому, там тато прийшов». В квартиру після цих слів було
заходити важко…
Схожі випадки трапляються час
від часу. З одного боку Богданчик
знає, що тато ніколи не повернеться, та все ж має пройти час, щоб він
все зрозумів. Взагалі він дуже змінився, в 7 років став дорослим чоловіком.
- В чому ви черпаєте сили жити далі?
Бог забрав у мене Васю, забрав дитину, що я носила під серцем, але дав
мені справжніх друзів. Я дуже тісно потоваришувала з вдовами наших
бучанських героїв. Кожна з нас розуміє біль іншої, кожне моє слово розуміють всі інші. Тож, ми знаходимо величезну підтримку одна в одній. Коли
не можемо зустрітись чи поговорити по телефону, спілкуємось у Фейсбуці. Дуже хотілося б подякувати секретарю Бучанської міської ради Василю Олексюку. Він людина з доброю
душею і завжди нам допомагає. Відчуваю велику підтримку також військового капелана Анатолія Кушнірука та його дружини Юлії. Без цих людей нині я не уявляю свого життя. А

ще у нас є одна спільна ідея - створити музей пам’яті наших Героїв. У кожної з дівчат (вдів) є вже певні задумки,
але для реалізації нашої мрії потрібно,
щоб ситуація в місті стабілізувалась.
- Мабуть в вашій уяві цей музей
уже створений. Яким він буде?
Ми б розмістили інформацію про
загиблих. Зараз в Бучі їх вже, на жаль,
п’ятнадцять. Також присутні могли б
побачити деякі речі наших чоловіків.
Я хочу, щоб було графічне зображення (карта) населених пунктів, де загинули наші хлопці.
- Ви зараз знаєте де саме загинув
ваш чоловік?
Звісно ж знаю. Я дізналась про всі події до його останньої хвилини життя.
Те, як він змінював тактичну позицію,
те як в нього влучив снайпер… Щойно
завершиться війна я обов’язково поїду
на те місце, де загинув мій чоловік.
- Залишитися наодинці з дітьми
дуже складно. Хто вам допомагає?
Приємно, що так багато небайдужих
людей. Іноді навіть незнайомі роблять
незначні, але приємні подарунки. Люди
допомагають. Отримуємо як продукти
харчування, так і одяг. Якщо чесно, дитячих речей назбиралось так багато, що
тепер я хочу відправити їх дітям в Святогірський монастир, що в Донецькій
області. Впевнена, там вони діткам
більш необхідні. Загалом, допомога є.
Та часто на родини загиблих просто не
звертають уваги. Якось я спілкувалась з
першим заступником Київської Обласної Державної Адміністрації. Так він зізнався, що багато питань вирішував по
АТОвцям, а за сім’ї загиблих просто забули. Так ось, найбільше зараз хочеться,
щоб люди про нас не забували.
- Очевидно, що ви дуже пишаєтесь
своїм чоловіком…
Так. Мені навіть один психолог сказав
«Ти так пишаєшся Васею, що мені здається - скоро напишеш про нього книжку». Я писати не вмію, але буду вчитись.
П.С.: Нині у Валентини Буяло залишились лише приємні спогади про
свого Героя. Він для неї був і залишається – найкращим чоловіком в світі.
Спілкувалась Галина КАМІНСЬКА

Місто провело в останню путь
Героя – Андрія Блонського

Фото з архіву (2014р.)
Андрій Блонський з сином Дмитром

то залишитись вдома, адже в тебе тут
рідні і друзі. Та він не з тих, хто б перестав боротись. Після того прийшла
сумна звістка. Може Бог його забрав,
тому що він втомився… Я пробував
за його життя подарувати букет квітів,
він відмовлявся. Тепер тут гори квітів.
Але краще б вони були за життя.
Андрій Блонський – це яскравий
приклад того, що Герої дійсно серед
нас живуть. Він вміщав всіх нас в своє
серце, мабуть від того його серце і не
витримало.
Андрій одного разу попросив мене:
«Толя, придивись за Дмитриком». Це
прохання має стосуватись не лише

Світла пам`ять
Наче все навкруги завмерло,
А у скронях пульсує кров,
Знову втрата, прорвалась біллю,
Він пішов, назавжди пішов!
Тихий плач, неутерті сльози,
Наче ступор – не вороття!
Він хотів, він робив, він мріяв,
Над усе він любив життя!
Не сховавшись за спини інших,
Був попереду всіх подій
Україна! Героям СЛАВА!
Для Андрія були святі!
Світла пам’ять тобі, ГЕРОЮ,
А родині – низький уклін,
Ти миттєво пішов у вирій,
Бо по-іншому жити не зміг...
Світлана ГОРДІЕНКО
мене, але й всіх нас! Тепер ми маємо
пам’ятати не лише про лейтенанта
Блонського, але й про те, що в нього є
син, за яким треба придивитись. Про
те, що в нього є мати, батько, сестра та
дружина, за якими також треба придивитись! Яким дуже потрібна наша
допомога і підтримка…
Валентина Буяло, дружина
загиблого Героя Василя Фіцкалинця:
Ми познайомились з Андрієм в тяжкий для мене час, коли я втратила
свого чоловіка. Він підійшов, обійняв
мене і сказав: «Вибач, що я не зберіг
твого Васю». Я відповіла: «Як ти міг
його зберегти, ви ж були в різних місцях?». Він відповів: «Я повинен був».

Це справжній Герой.
Валерій Савич, полковник:
Андрій Блонський мав досить нестандартне мислення, для армії мирного часу він, можна сказати, був в якійсь
мірі «незручним», бунтарем по життю.
Він не боявся старшому офіцеру чи начальнику сказати все, що думає в очі.
Я чимало спілкувався з ним. Знаю, що
він прожив насичене та нелегке життя.
Та воно його не зламало. Звичайна людина за тяжких обставин може стати
злою, байдужою, черствою. А він таким не став. Ні, він горів! Горів, вірив
та боровся. Андрій Блонський був не
тільки чесним, він мав велику, чисту,
добру, сильну душу. А одночасно був
воїном, сміливим та хоробрим.
Підготувала Галина КАМІНСЬКА

Я думаю, ті з вас, у кого в дитинстві
під рукою були словники або енциклопедія, знають це відчуття. Я часто цим
займався.
У 90-ті Вікіпедії ще не було, а звичайні паперові енциклопедії на відміну
від неї не видавали відразу потрібний
результат за запитом. І в цьому, мені
здається, була їх головна перевага перед гуглом: елемент випадковості.
Я пам`ятаю, шукав одного разу значення слова «плато» і замість нього
прочитав статтю про Платона, потім
про Сократа, потім знайшов статтю
про цикуту, після неї перейшов до «рослинних отрут», потім просто до отрут.
Зі статті про отрути я дізнався про ціаністий калій і стрихнін, а там внизу
було посилання на мадам Боварі, потім
був Флобер. В статті про нього було посилання на сифіліс, я почав читати про
венеричні захворювання, дізнався про
СНІД, потім про Фредді Меркьюрі, потім про Занзібар. В статті про Занзібар
писали, що головна релігія там іслам, і
я захотів дізнатися про іслам. А після
нього наступною йшла стаття про Ісландію, з якої я дізнався про вулкани, а з неї
- про Помпеї, а з неї - про Карла Брюллова. Потім після статті про Брюллова
наступною йшла стаття про брют, тобто
сидр, і я прочитав і її, а далі - про яблука,

Багатовимірний простір читання

Ньютона і вигнання з раю ...
Так, стривайте, адже я щось збирався
вам розповісти. Ща, нікуди не йдіть, я
перечитаю початок посту і повернуся.
- Перечитує початок посту.
Повертається
А, точно. Згадав!
Так ось.
У 1991-му році в США в місті Хейгерстаун, штат Меріленд, людина на ім’я
Робін Вудс був засуджений до 16 років
ув`язнення - на той момент йому було
24 роки. Він багато чого встиг накоїти,
на його рахунку було не тільки пограбування, а й участь в організації бунту
ув`язнених.
Вудс був неписьменним, школу не закінчив, читати майже не вмів, але час
у в`язниці тягнувся повільно, а повз
його камери щотижня тюремний бібліотекар штовхав свій візок з книжками
і кричав: «Книги! Кому книги?». Від
нудьги Вудс вирішив - чому б і ні і навмання вибрав пару книг: автобіографію
Малькольма Ікс і роман Маріо Пьюзо

Мудри - це особлива східна практика, яка сприяє правильному розподілу позитивної енергії по найтонших каналах всередині людського тіла. Іншими словами, це особлива гімнастика, що
дозволяє управляти енергією людини,
впливаючи на неї через енергетичні канали пальців рук.
Мудри, які забезпечать приплив сил
і подарують життєву енергію. Кожну
вправу необхідно виконувати щодня по
1 хвилині.

1. Сурья-мудра

Допомагає тим, хто прагне позбутися

По горизонталі:
1. Городній овоч
4. Літературний жанр
6. Залишок після згорання
7. Пора року
10. Громадська думка, репутація
11. Житло лиса
14. Штучно виведений вид
рослин
17. Столиця Іраку
18. Старовинний український
муз. інструмент
21. Податок на алкоголь, тютюн
22. Невільник
23. Вид молитовно – хвалебних пісень

Вудс написав листа до редакції і, до
свого величезного здивування в листопаді 2004-го року отримав відповідь.
Редактор енциклопедії Марк Стівенс
подякував йому за допомогу і попросив
залишатися на зв`язку.
Протягом декількох років Вудс закидав редакцію листами з вказівками на
помилки. Завдяки йому, наприклад,
були виправлені статті про Едуарда
Сповідника і Усмана ібн Аффане.
Уявіть собі обличчя Марка Стівенса, співробітника компанії MerriamWebster, коли він дізнався, що найвідданіший і корисний читач їх енциклопедії
- насправді чорношкірий кримінальник
без освіти, засуджений до 16 років за організацію жорстокого бунту у в’язниці
суворого режиму. Але це не завадило їм
стати друзями. Вони зустрілися через
кілька років, коли Вудс нарешті вийшов
із в`язниці. Вони і зараз спілкуються.
Але я не про це хотів розповісти. Точніше - про це, але не тільки. Зовсім недавно, буквально в серпні 2016-го року,
після 24-х років роботи над енциклопедіями Марка Стівенса з звільнили
Merriam-Webster. Компанія оголосила
про те, що більше не буде випускати
паперові енциклопедії - в епоху Гугла ці
важкі книги більше нікому не потрібні.
Люди більше не читають їх.

Залишається лише зітхати.
Що ж з нами стало? ..
Власне, це було зізнання в любові до
енциклопедій.
Спи спокійно, «Британіка», ти завжди будеш в моєму серці.
Олексій ПОЛЯРІНОВ

Йога для рук допоможе організму

САМ СОБІ ЛІКАР

КРОСВОРД

«Сицілиєць».
Але тут була проблема. «Я розумів десь 30-40 відсотків слів»,
- згадував Вудс. Тоді він взяв у
бібліотеці ще й словник і разом з
ним навіть не прочитав, а, скоріше, розшифрував слово за словом роман Маріо Пьюзо.
«Дочитавши до кінця, я заплакав, як дитина. Я зрозумів, що
всі ці люди - вчителі, поліцейські,
судді, - всі вони брехали мені,
коли говорили: ти не зможеш,
ти не здатний на це. Але я дочитав свою першу книгу і мені відкрилося, що здатний на все, що я
тепер можу відправитися куди завгодно: в Китай, в Рим, в Грецію, на Другу
світову, на місяць - всюди, куди захочу.
Тепер все це не мало значення: я був замкнений в будівлі, в камері, в клітці, але
кожен раз, коли бібліотекар котив повз
мене свій візок, я знав - я можу простягнути руку і втекти».
Він прочитав сотні книг. Читав усе
підряд, а в 2004 році замовив поштою
енциклопедію. Гігантська книга 1800
сторінок на 2,5 мільйони слів. На відміну від багатьох інших людей, які відкривають енциклопедію лише для того,
щоб дізнатися значення того чи іншого
слова або прочитати про конкретну
подію, Вудс просто читав її, як дитина.
Так само, як робив я в дитинстві (і багато хто з вас), - відкривав на будь-якій
сторінці і читав.
Так він помітив помилку в статті про
султана Тогрул Беке. У статті стверджувалося, що Тогрул Бек взяв Багдад в
1955 році, що було малоймовірно, враховуючи, що султан помер в 1063-му.

зайвої ваги. Це положення пальців покращує роботу шлунково-кишкового
тракту і допомагає прискорити метаболізм. Практикуючи цю мудру, вже через
кілька днів ти відчуєш, як йде зайва вага.

2. Прітхві-мудра

Це положення пальців дуже актуальне
в холодну пору року. Мудра допомагає
захистити організм від інфекцій і зміцнити імунітет.

3. Вайю-мудра

Такий стан пальців корисно для тих,
хто постійно переживає через дрібниці.

Мудра покращує кровообіг і заспокоює
нервову систему.

4. Шунья-мудра

Медитація зі схрещеними таким чином
пальцями допомагає позбутися від болю
і знімає втому. Найкраще виконувати цю
мудру після важкого робочого дня.

5. Варуна-мудра

Виконуй цю мудру, щоб поліпшити баланс рідини в організмі. Також Варуна-мудра допомагає впоратися з гормональними розладами.
Інтернет-портал www.takprosto.cc

По вертикалі:
1. Південне вічнозелене дерево
2. Сухі стебла злаків
3. Вулкан в Японії
4. Озеро в США
5. Англійське міцне пиво
8. Нічний відпочинок
9. Верблюд
12. Гірська вулканічна порада
13. «Ведучий» бенкету, весілля
15. Орган зору
16. Двовеслова легенька шлюпка
18. Дитяча інфекційна хвороба
19. Плід гороху
20. Великий папуга
відповіді:

АНЕКДОТИ
Гламурна дівчина приїхала в село до бабусі:
- Куди у вас тут вночі
сходити можна?
- У відро.
***
Ігор зробив
татуювання
у виглядi
штрих коду,
i тепер не
може вийти
з Сiльпо.
***
Поки м’ячик летів у
вікно директора, діти
вже грали в хованки.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

У новому романі Делілло «Нуль К»
є абсолютно чудовий епізод: герой
шукає в словнику слово fishwife
(хабалка) - і все закінчується
тим, що він знаходить статтю про
землерийки, дізнається значення
слова «комахоїдна», і ще в процесі
вчиться розбиратися в латинських
коренях слова комаха.

По горизонталі: 1) капуста, 4) есе, 6) попіл, 7) осінь, 10) реноме, 11) нора, 14) сорт, 17) Багдад, 18) кобза, 21) акциз, 22)
раб, 23) акафіст.
По вертикалі: 1) кипарис, 2) солома, 3) Асо, 4) Ері, 5) ель, 8)
сон, 9) нар, 12) андезит, 13) тамада, 15) око, 16) туз, 18) кір,
19) біб, 20) ара.

НАШЕ ДОЗВІЛЛЯ

ГАЗЕТА ВИХІДНОГО ДНЯ

5

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

ЧАС РЕЛАКСУ

З ПИТАНЬ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ:
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БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

ТЕЛЕПРОГРАМА • 14-20 листопада •

Понеділок • 14 листопада
1:25 Х/ф «Iншi 48 годин»
УТ-1
3:05 Провокатор.
6:00,7:00,8:00,13:00,18:40,
21:00,1:30,5:00 Новини.
Новий канал
6:10,6:45,8:10 Спорт.
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6:15,8:15 АгроЕра.
6:20,8:20,15:30,16:10,22:50,
23:15,0:15 Погода.
6:25,7:05,8:25 Смакота.
6:35 Ера будiвництва.
7:15 Ранок.
8:35 Паспортний сервiс.
8:45,0:20 Телемагазин.
9:00,5:45 Вiчне.
9:10 Т/с «Травма».
9:55 Д/с «Китай на кiнчику язика
11:50 Чоловiчий клуб. Спорт.
13:15 Казки Лiрника Сашка.
13:25 Школа Мерi Поппiнс.
13:50 Суспiльний унiверситет.
14:20 Фольк-music.
15:40 Твiй дiм 2.
16:30 Д/с «Вiзит до Кореї».
17:00 Вiкно до Америки.
17:30 Мовами свiту. Мистецький
пульс Америки.
17:55 Книга.ua.
18:25,1:20 Новини. Свiт.
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.
2:00 Д/с «Увесь цей джаз».
3:00 Т/с «Чорна Рада».
4:30 Д/ф «Склодовська-Кюрi».

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,
16:45,19:30,23:15,3:20 «ТСН».
6:45,7:10,8:10,
9:10 Снiданок з «1+1».
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»
20:30 «Секретнi матерiали».
21:00 Т/с «Кохана вчителька»
22:00 «Грошi».
23:35,3:40 Т/с «Теорiя брехнi»
1:25 Х/ф «Переможець дракона»
5:40 «Служба Розшуку Дiтей».

Iнтер

6:15,11:15,12:25,14:40 «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 «Усе можливо».
14:00 «Вещдок».
15:20 «Чекай на мене».
18:00,19:00 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Заборонена любов»
0:00 Т/с «Одружити Казанову».
1:55,5:20 «Подробицi» - «Час».
2:45 Х/ф «Все перемагає любов».
3:55 Х/ф «Поет i княжна».

ICTV

5:50 Служба розшуку дiтей.
5:55 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
6:45 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,17:45 Т/с «Штрафбат»
10:15 Х/ф «Злива»
12:00,13:20 Х/ф «Термiнатор 4.
Нехай прийде спаситель»
12:45,15:45 Факти. День.
14:50,16:20 Х/ф «Термiнатор 5.
Генезис»
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
20:20 Бiльше нiж правда.
21:40 Т/с «Поганий хороший коп
22:30 Свобода слова.
0:30 Т/с «Лас-Вегас»

3:00,2:35 Зона ночi.
5:05,18:00 Абзац.
5:55,7:05 Kids` Time.
6:00 М/с «Губка Боб».
7:10 М/ф «Супершiстка».
9:05 Х/ф «Людина зi сталi».
12:00 Х/ф «Залiзна людина 3»
14:25 Т/с «Не родись вродлива».
19:00 Ревiзор.
21:55 Пристрастi за ревiзором.
0:40 Х/ф «Ханi»
2:30 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:40,16:00 «Все буде добре!»
8:40 «Все буде смачно!»
10:35,18:30 «За живе!»
11:50 Х/ф «Не можу сказати
«прощавай».
13:40 «Битва екстрасенсiв 16».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
20:00,22:45 «Хата на тата».
1:40 «Один за всiх».
2:50 Слiдство ведуть екстрасенси

Тонiс

6:00 «Таке спортивне життя.
Олена Костевич».
6:30 «Вiдлуння».
7:00,22:10 Природа сьогоднi.
7:55,15:45,18:35,21:30 «Погода».
9:50,16:50 «Алло, лiкарю!»
11:15,19:45 Д/ф «Щоденники
другої свiтової вiйни: день за
днем».
13:45 Мова тварин.
14:40 Зоопарки свiту.
16:15,21:00 Сироти дикої
природи.
17:45 Чарiвнi свiти.
18:15 «Iпостасi спорту».
18:45 В гостях у Д. Гордона.
Вахтанг Кiкабiдзеч.1
21:40 Українець Михайло
Поплавський у Варшавi.
23:10 Земнi катаклiзми.
0:10 Т/с «Щоденники Червоного
Черевичка»
1:10 Т/с «Життя на вершинi»
1:50 Т/с «Нiч чорних краваток»
2:55 «Пiсля опiвночi».
3:55 «Свiтськi хронiки».
4:20 «Кумири».
4:30 «Моднi iсторiї з Оксаною
Новицькою».
4:50 «Цивiлiзацiя Incognita».
5:05 «Джаз-коло».
5:30 Культура Жовтої рiки.

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 «Стережися
автомобiля».
14:00 Т/с «Любов як нещасний
випадок»,1i2с
15:30 Т/с «Любов як нещасний
випадок»
18:00 Т/с «Спiвачка i Султан», 59с
19:45,2:20 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Я дарую тобi щастя»
23:00 Подiї дня.
23:30 Х/ф «Подвiйний 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»

Громадська думка
Резолюція Всеукраїнського
селянського віче
Гордість неньки України – її селянство, яке живе на цій

землі тисячі років. За цей час наші предки пережили тут багато біди. Війни, кріпацтво, Голодомор, хвороби і свавілля.
Тут є слід кожного з попередніх поколінь, як і наш. Українське село вистояло і збереглося в усі важкі часи. Сьогодні ми
теж вистоїмо.
Українське селянство за багаторічну історію зробило величезний внесок у соціально-економічний розвиток країни, де
основа нашого буття і надія для майбутніх поколінь.
Українське село – це не тільки колиска нашої історії, наших
традицій, культури, мови і духовності, а ще майбутнє наше і
наших дітей.
Весь наш сьогоднішній добробут, наш поступ у завтра передусім залежить від українського селянина-трударя.
Перед нами стоїть завдання – зберегти українське село,
родючість нашої землі. Знову наш селянин змушений брати власну долю, а відтак і майбутнє України, у свої натруджені руки.
Цією резолюцією ми проголошуємо основні принципи існу-

Вівторок • 15 листопада
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
УТ-1
22:30 Х/ф «Крикуни»

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.
6:25,8:25,15:30,22:50,
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.
13:15 Казки Лiрника Сашка.
13:25 Хто в домi хазяїн?
13:50 Суспiльний унiверситет.
14:20 Подорожнi.
15:40 Борхес. Україна на картах:
географiя з iсторiєю.
16:15 Д/с «Клуб пригод».
17:15,2:00 Д/с «Увесь цей джаз».
18:25,1:20 Новини. Свiт.
19:00,1:45 Новини. Культура.
20:00 #@)?$0 з Майклом Щуром.
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.
3:00 Т/с «Чорна Рада».

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,
19:30,23:15,3:05 «ТСН».
6:45,7:10,8:10,
9:10 Снiданок з «1+1».
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»
20:30 «Секретнi матерiали».
21:00 Т/с «Кохана вчителька»
22:00 «Новий Iнспектор
Фреймут. Мiста».
23:35,3:25 Т/с «Теорiя брехнi»
1:25 Х/ф «Три днi».
5:25 «Служба Розшуку Дiтей».

Iнтер

6:05,13:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.
7:15,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,12:25,
21:00 Т/с «Заборонена любов»
14:00 «Вещдок».
14:40 «Судовi справи».
15:45 «Сiмейний суд».
16:40 «Давай одружимося».
18:00,19:00 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
0:00 Т/с «Одружити Казанову».
1:55,5:20 «Подробицi» - «Час».
2:45 Х/ф «Поет i княжна».
4:05 Х/ф «Москаль-чародiй».

ICTV

4:25 Факти.
4:45 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.
9:45 Т/с «Сильнiше вогню»
10:50,17:45 Т/с «Штрафбат»
11:50,13:20 Х/ф «Злива»
12:45,15:45 Факти. День.
14:00 Т/с «Вiддiл 44»
15:00,16:20,21:40 Т/с «Поганий
хороший коп»
16:45 Т/с «Пiд зливою куль»

0:50 Т/с «Лас-Вегас»
2:20 Т/с «Перетинаючи межу»

Новий канал

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».
19:00,19:55 Аферисти в сiтях 2.
20:55 Київ вдень та вночi.
22:00 Зiрки пiд гiпнозом.
0:00 Любов на виживання.

СТБ

7:05,16:00 «Все буде добре!»
9:05 «Все буде смачно!»
10:00,18:30 «За живе!»
11:30 «МастерШеф 5».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
20:00,22:45 «МастерШеф 6».
23:30 Давай поговоримо про
секс 2
1:20 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

Тонiс

6:00 «Таке спортивне життя.
Зiнаїда Турчина».
6:30 Зоопарки свiту.
7:00,22:10 Природа сьогоднi.
7:55,15:45,18:40,21:30 «Погода».
9:50,16:50 «Алло, лiкарю!»
11:15,19:40 Д/ф «Щоденники
другої свiтової вiйни: день за
днем».
13:45 «Будьте здоровi!»
13:55 Чарiвнi свiти.
14:40,23:10 Земнi катаклiзми.
16:15,21:00 Сироти дикої
природи.
17:45 «Соцiальний статус: ваша
пенсiя».
18:20,4:50 «Цивiлiзацiя
Incognita».
18:50 В гостях у Д. Гордона.
Вахтанг Кiкабiдзе, ч. 2.
21:40 «Вiдлуння».
0:10 Т/с «Щоденники Червоного
Черевичка»
1:10 Т/с «Життя на вершинi»
1:50 Т/с «Нiч чорних краваток»
2:50 «Пiсля опiвночi».
3:50 «Свiтськi хронiки».
4:15 «Кумири».
4:25 «Моднi iсторiї з Оксаною
Новицькою».
5:05 «Джаз-коло».
5:30 Мiсцевiсть на пiвдень вiд
рiчки Янцзи.

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.
11:20,4:20 Реальна мiстика.
16:00 Т/с «Я дарую тобi щастя»
18:00 Т/с «Спiвачка i Султан», 60с
19:45 «Говорить Україна».
20:55 Футбол. Товариський матч.
Україна - Сербiя.
23:00 Подiї дня.
23:30 Т/с «C.S.I.: Нью-Йорк»
2:10 Х/ф «Подвiйний 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».

вання, розвитку та захисту українського села. І нехай тепер
залишається справою влади – погоджуватися з цими принципами чи знову і знову знищувати душу українства.
Принципи політики розвитку українського села:
1. Формування селянина-господаря, розвиток сімейно-фермерського укладу господарювання;
2. Збереження та розвиток поселенської мережі;
3. Земля – не товар: впровадження прозорих земельно-орендних відносин;
4. Ефективне землекористування, захист прав власників паїв;
5. Державна підтримка дрібних товаровиробників та поглибленої переробки;
6. Відшкодування відсотків на аграрні кредитні програми;
7. Стале оподаткування: єдиний податок з 1 га;
8. Підвищення рівня оплати праці в АПК;
9. Децентралізація податків і зборів на рівень громад;
10. Якісні освітні і медичні послуги;
11. Розвиток сільської інфраструктури, соціально-інженерних мереж.
Ми, громадяни України, чия діяльність і життя нерозривно
пов’язані з українським селом, закликаємо припинити знищувати, наживатися на терпінні і важкій праці українського
хлібороба-селянина.
Реалізація наведених принципів, спільна системна праця
над їх розвитком стане запорукою майбутнього українського
села, а відтак і майбутнього для наших нащадків.
Слава Україні!

Середа • 16 листопада
12:45,15:45 Факти. День.
УТ-1
14:25,21:40 Т/с «Поганий

6:00,7:00,8:00,13:00,18:40,
21:00,1:30,5:00 Новини.
6:10,6:45,8:10 Спорт.
6:15,8:15 АгроЕра.
6:20,8:20,21:40,22:50,23:15,
0:15 Погода.
6:25,7:05,8:25 Смакота.
6:35 Ера будiвництва.
7:15 Ранок.
8:35 Паспорт.ua.
8:45,0:20 Телемагазин.
9:00,5:45 Вiчне.
9:10 Т/с «Травма».
9:50 Нашi грошi.
10:25,19:30 Про головне.
11:00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України.
13:15 Казки Лiрника Сашка.
13:25 Хто в домi хазяїн?
13:50 Суспiльний унiверситет.
14:20 Свiтло.
15:25 Гра долi.
15:55 Мистецькi iсторiї.
16:15 Д/с «Клуб пригод».
17:15,2:00 Д/с «Увесь цей джаз».
18:25,1:20 Новини. Свiт.
19:00,1:45 Новини. Культура.
20:00 Д/ф «Reforms United»
iз документальної трилогiї
«Неймовiрнi українцi».
20:30 Слiдство. Iнфо.
21:30,5:25 Новини. Спорт.
21:35,22:45 З перших вуст.
21:50 Т/с «Епоха честi».
22:40 Мегалот.
23:00 Пiдсумки.
23:20 Золотий гусак.
23:50 На слуху.
3:00 Т/с «Чорна Рада».
4:45 Класики свiтової лiтератури.

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,
19:30,23:15,3:05 «ТСН».
6:45,7:10,8:10,
9:10 Снiданок з «1+1».
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»
20:30 «Секретнi матерiали».
21:00 Т/с «Кохана вчителька»
22:00 «Повернiть менi красу 2».
23:35,3:25 Т/с «Теорiя брехнi»
1:25 Х/ф «Чорна стрiла».
5:25 «Служба Розшуку Дiтей».

Iнтер

6:10,13:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,
17:40 Новини
7:15,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,12:25,21:00 Т/с «Заборонена
любов»
14:00 «Вещдок».
14:40 «Судовi справи».
15:45 «Сiмейний суд».
16:40 «Давай одружимося».
18:00,19:00 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
0:00 Т/с «Одружити Казанову».
1:55,5:20 «Подробицi» - «Час».
2:40 Х/ф «Москаль-чародiй».
3:55 Х/ф «Заради сiмейного
вогнища».

ICTV

4:15 Служба розшуку дiтей.
4:20 Студiя Вашингтон.
4:25 Факти.
4:45 Провокатор.
5:30 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10:00,15:30,16:20 Т/с «Пiд
зливою куль»
11:05,17:00 Т/с «Штрафбат»
12:05,13:20 Х/ф «Останнi днi
планети Земля», ч. 1

хороший коп»
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
22:30 Х/ф «Крикуни 2.
Полювання»
0:25 Т/с «Лас-Вегас»
2:05 Х/ф «Крикуни»

Новий канал

3:00,1:55 Зона ночi.
4:10 Х/ф «Явище»
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».
19:00,21:55 Варьяти.
20:55 Київ вдень та вночi.
23:55 Хто зверху? 5.

СТБ

7:00,16:00 «Все буде добре!»
9:00,18:30 «За живе!»
10:20 «МастерШеф 5».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
20:00,22:45 «МастерШеф 6».
23:15 «Давай поговоримо про
секс 2».
1:10 Слiдство ведуть екстрасенси

Тонiс

6:00 «Таке спортивне життя.
В`ячеслав Олiйник».
6:30 «Вiдлуння».
7:00,22:10 Природа сьогоднi.
7:55,15:45,18:30,21:30 «Погода».
9:50,16:50 «Алло, лiкарю!»
11:15 Д/ф «Щоденники другої
свiтової вiйни: день за днем».
13:45 «Соцiальний статус: ваша
пенсiя».
14:45,23:10 Земнi катаклiзми.
16:15,18:45 Сироти дикої
природи.
17:45 Чарiвнi свiти.
18:20 Путiвник прочанина.
Почаївська Лаврач.1
19:30 Баскетбол. Лiга Чемпiонiв.
«Хiмiк» (Україна) - «Орадя»
(Румунiя).
21:40 Глобал-3000.
0:10 «Натхнення».
0:20 Т/с «Щоденники Червоного
Черевичка»
1:20 Т/с «Життя на вершинi»
1:55 Т/с «Нiч чорних краваток»
2:55 «Пiсля опiвночi».
4:00 «Свiтськi хронiки».
4:25 «Кумири».
4:35 «Моднi iсторiї з Оксаною
Новицькою».
5:00 «Джаз-коло».
5:25 Враження про Пекiн.

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.
16:00,21:00 Т/с «Я дарую тобi
щастя»
18:00 Т/с «Спiвачка i Султан», 61с
19:45 «Говорить Україна».
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»

Погода в Бучі

ГАЗЕТА ВИХІДНОГО ДНЯ

УТ-1

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,
16:45,19:30,0:30,3:00 «ТСН».
6:45,7:10,8:10,
9:10 Снiданок з «1+1»
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»
20:30 «Секретнi матерiали».
21:00 Т/с «Кохана вчителька»
22:00 «Свiт навиворiт 8».
23:00 «Право на владу».
0:45,3:20 Комедiя «Ед Вуд»

Iнтер

6:10,13:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини
7:15,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,12:25,21:00 Т/с «Заборонена

любов»
14:00 «Вещдок».
14:40 «Судовi справи».
15:45 «Сiмейний суд».
16:40 «Давай одружимося».
18:00,19:00 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
0:00 Т/с «Одружити Казанову».
1:55,5:25 «Подробицi» - «Час».
2:40 Х/ф «Заради сiмейного
вогнища».
4:05 Х/ф «Сватання на
Гончарiвцi».

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.
9:45,15:30,16:20 Т/с «Пiд зливою
куль»
10:50,17:05 Т/с «Штрафбат»
12:10,13:20 Х/ф «Останнi днi
планети Земля», ч. 2
12:45,15:45 Факти. День.
14:35,21:40 Т/с «Поганий
хороший коп»
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Iнсайдер.
22:30 Х/ф «Слiпа лють»
0:15 Т/с «Лас-Вегас»
2:00 Х/ф «Крикуни 2.
Полювання»

Новий канал

3:00,1:25 Зона ночi.
4:20 Х/ф «Посейдон Рекс»
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.
20:55 Київ вдень та вночi.
22:00 Суперiнтуїцiя.
23:20 Варьяти.

СТБ

6:55,16:00 «Все буде добре!»
8:55 «Все буде смачно!»
10:50,18:30 «За живе!»
12:10 «МастерШеф Дiти».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
20:00,22:45 Зваженi та щасливi 6
0:00 «Один за всiх».
1:10 «Слiдство ведуть

екстрасенси».

Тонiс

6:00 «Таке спортивне життя. Яна
Клочкова».
6:30 Глобал-3000.
6:55,22:10 Природа сьогоднi.
7:55,15:35,18:35,21:25 «Погода».
9:50,16:50 «Алло, лiкарю!»
11:15 Подорож в царство тварин.
13:45,17:45 Чарiвнi свiти.
14:40,23:10 Земнi катаклiзми.
16:15,21:00 Сироти дикої
природи.
18:15,4:50 «Цивiлiзацiя
Incognita».
18:50 В гостях у Д. Гордона.
Мирослав Скорикч.1
19:45 Д/ф «Щоденники другої
свiтової вiйни: день за днем».
21:40 «Вiдлуння».
0:10 Т/с «Щоденники Червоного
Черевичка»
1:10 Т/с «Життя на вершинi»
2:15 Т/с «Нiч чорних краваток»
2:50 «Пiсля опiвночi».
3:50 «Свiтськi хронiки».
4:15 «Кумири».
4:25 «Моднi iсторiї з Оксаною
Новицькою».
5:05 «Джаз-коло».

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.
16:00,21:00 Т/с «Я дарую тобi
щастя»
18:00 Т/с «Спiвачка i доля», 62 с
19:45 «Говорить Україна».
23:00 Подiї дня.
23:30 Т/с «CSI. Мiсце злочину»

ТК «Київ»

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

6:00,7:00,8:00,13:00,18:40,
21:00,1:30,5:00 Новини.
6:10,6:45,8:10 Спорт.
6:15,8:15 АгроЕра.
6:20,8:20,22:50,23:15,0:15 Погода
6:25,7:05,8:25 Смакота.
6:35 Ера будiвництва.
7:15 Ранок.
8:30 Територiя закону.
8:35 Паспорт.ua.
8:45,0:20 Телемагазин.
9:00,5:45 Вiчне.
9:10 Т/с «Травма».
9:50 Д/ф «Протидiя» iз
документальної трилогiї
«Неймовiрнi українцi».
10:25,19:30,4:25 Про головне.
11:00 Д/ф «Невидимi».
11:55 Prime time з М. Гонгадзе.
12:25 «Схеми» з Н. Седлецькою.
13:15 Казки Лiрника Сашка.
13:25 Хочу бути.
13:50 Суспiльний унiверситет.
14:20 Вiра. Надiя. Любов.
15:40 Театральнi сезони.
16:15 Д/с «Клуб пригод».
17:15 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 лiтератур
23:00 Пiдсумки.
23:20 Золотий гусак.
23:50 На слуху.
2:00 Музичне турне.
3:00 Т/с «Чорна Рада».

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,
16:45,19:30 «ТСН».
6:45,7:10,8:10,
9:10 Снiданок з «1+1».
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 «Ржевський
проти Наполеона»
0:05,3:35 Комедiя П`ять
наречених

Iнтер

6:15,13:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,
17:40 Новини
7:15,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,12:25 Т/с «Заборонена
любов»
14:00 «Вещдок».
14:40 «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 «Осiннiй марафон».
1:05 Х/ф «Сватання на
Гончарiвцi».
2:30 Х/ф «Диво в краї забуття».
4:05 «Великi українцi».
4:30 «Чекай на мене».

ICTV

4:15 Служба розшуку дiтей.
4:20 Студiя Вашингтон.
4:25 Факти.
4:45,4:10 Провокатор.
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
9:50,16:35 Т/с «Пiд зливою куль
11:00,17:45 Т/с «Штрафбат»
12:45,15:45 Факти. День.
13:10 Х/ф «Слiпа лють»
14:55,16:20 Т/с «Поганий
хороший коп»
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Антизомбi.
21:25 Дизель-шоу.
23:55 «Що? Де? Коли?»
0:55 Х/ф «Дiм проклятих»
2:50 Т/с «Перетинаючи межу»

Новий канал

3:00,2:15 Зона ночi.
3:45 Х/ф «Ханi».
5:25,18:00 Абзац.
6:15,7:30 Kids` Time.
6:20 М/с «Губка Боб».
7:15 М/с «Iсторiї Тома i Джерi».
7:35 М/ф «Альберт».
9:15,22:45 Половинки 2.
10:55,21:40 Київ вдень та вночi.
15:15,19:00 Супермодель поукраїнськи 3.
0:15 Аферисти в сiтях 2.

СТБ

5:05 «Зiркове життя».
7:00 Х/ф Мандрiвка у закоханiсть
9:05 Х/ф «Дiвоча вечiрка».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
18:30,0:20 Т/с «Коли ми вдома».
19:55,22:45 «Танцюють всi! 9».

Тонiс

5:55 «Таке спортивне життя.
Анна Рiзатдiнова».
6:20 «Будьте здоровi!»
6:30,21:40 «Вiдлуння».
7:00,22:10 Природа сьогоднi.
7:55,15:40,18:40,21:30 «Погода».
9:50,16:50 «Алло, лiкарю!»
11:15,19:45 Д/ф «Щоденники
другої свiтової вiйни: день за
днем».
13:45,17:45 Чарiвнi свiти.
14:40,23:10 Земнi катаклiзми.
16:15 Зоопарки свiту.

Канал «1+1»

7:00,19:30 «ТСН».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00,23:10 «Свiтське життя».
11:00 «Повернiть менi красу 2».
12:15 Комедiя «Ржевський проти
Наполеона»
14:10 «Голос. Дiти 3».
16:40,21:15 «Вечiрнiй квартал».
18:30 «Розсмiши комiка».
20:15 «Українськi сенсацiї».
0:10 «Вечiрнiй Київ».
2:05 «Недiля з Кварталом».

Iнтер

6:25,2:35,4:55 «Подробицi» - Час
7:30,5:30 Х/ф Жорстокий романс
10:10 «Ельдар Рязанов. Жiночi
iсторiї».
11:00 Х/ф «Службовий роман».
14:10 Т/с Червона королева,1-5с
20:00 «Подробицi».

20:30 Т/с «Червона королева»6i7с
22:30 «Добривечiр на Iнтерi».
23:15 «Навколо М».
0:15 Х/ф «Ганнiбал: Сходження»
3:05 Х/ф «Запорожець за Дунаєм
4:40 М/с «Бабай».

ICTV

5:35 М/с «Пригоди мультинят».
6:15 Факти.
6:35 Х/ф «Останнi днi планети
Земля»
9:55 Бiльше нiж правда.
10:50 Секретний фронт.
11:45 Антизомбi.
12:45 Факти. День.
13:00 Громадянська оборона.
14:00 Iнсайдер.
15:00 Х/ф «Напролом»
16:50 Х/ф «Широко крокуючи 3.
Правосуддя одинака»
18:45 Факти. Вечiр.
19:20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20:05 Х/ф «Паркер»
22:30 Х/ф «Розплата»
0:25 Х/ф «Подарунок»
2:10 Х/ф «Дiм проклятих»
4:00 Т/с «Перетинаючи межу»
5:00 Провокатор.

Новий канал

3:00 Зона ночi.
4:55 Абзац.
5:50,7:45 Kids` Time.
5:55 М/с «Губка Боб».
7:50 Суперiнтуїцiя.
9:10 Ревiзор.
12:10 Пристрастi за ревiзором.
14:55 Зiрки пiд гiпнозом.
16:50 М/ф «Кiт у чоботях».
18:40 Х/ф «Людина-павук».
21:00 Х/ф «Людина-павук 2».
23:20 Х/ф «Явище»
1:05 Х/ф «Черепи»

СТБ

5:50 «ВусоЛапоХвiст».
8:00 «Караоке на Майданi».
9:00 «Все буде смачно!»
9:55,22:50 Т/с «Коли ми вдома».
12:50 «Зваженi та щасливi 6».
16:00 «Хата на тата».
19:00 «Х-Фактор 7».
23:40 «Х-Фактор 7. Пiдсумки
голосування».
0:55 «Танцюють всi! 9».

Тонiс

6:10 Х/ф «Волга-Волга».
7:55,10:25,12:20,18:55 «Погода».

9:50 «Шеф-кухар країни» з М.
Поплавським.
11:00,19:00 Д/ф «Щоденники
другої свiтової вiйни: день за
днем».
13:35 «Цивiлiзацiя Incognita».
14:00 Зоопарки свiту.
15:10 Путiвник прочанина.
Пирогово
15:30 Концерт Михайла
Поплавського «Україна - моя
родина».
17:00 Баскетбол. ЧЄ.
Квалiфiкацiя. Україна - Нiмеччина
20:15 Земнi катаклiзми.
21:10 Жива природа.
21:35 «Таке спортивне життя.
Андрiй Говоров».
22:00 Х/ф «Змiй»
0:15 «Вихiдний, пiсля опiвночi».
1:35 Т/с «Щоденники Червоного
Черевичка»
2:00 Т/с «Життя на вершинi»
3:00 Т/с «Нiч чорних краваток»
4:00 Х/ф «Останнiй раз, коли я
бачив Париж»

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00,1:40 Подiї.
7:10,5:10 Зоряний шлях.
10:00 Кулiнарна Академiя
Олексiя Суханова.
11:00 Х/ф «Петрович».
13:10 Т/с «Один єдиний i
назавжди»,1i2с
15:20 Т/с «Один єдиний i
назавжди»
17:15 Т/с «Друге дихання»,1i2с.
19:40 Т/с «Друге дихання».
21:50 Х/ф «Шукайте маму».
23:45 Реальна мiстика.
2:20 Т/с «CSI. Мiсце злочину»

ТК «Київ»

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

Недiля • 20 листопада

П`ятниця • 18 листопада
УТ-1

УТ-1

6:00 Пiдсумки.
6:15 У просторi буття.
6:45,7:15,8:10,23:15,0:15 Погода.
7:05 АгроЕра. Пiдсумки.
7:20 Шеф-кухар країни.
7:50 Золотий гусак.
8:15 Смакота.
8:40 Свiт on-line.
9:00 М/с «Мандрiвники в часi».
9:50 Як це?
10:15 Хто в домi хазяїн?
10:35 Хочу бути.
10:55 Школа Мерi Поппiнс.
11:10 Казки Лiрника Сашка.
11:25 Суспiльний унiверситет.
12:35 «Гранд-концерт».
Володимир Рожко.
13:45 5 баксiв.net.
15:20 Книга.ua.
16:00 Чоловiчий клуб. Спорт.
16:50 Чоловiчий клуб.
17:25 Д/ф «Жива ватра».
18:35 Х/ф «Пiше. Мiж небом i
землею».
20:30 Баклани на Балкани.
21:00,1:20 Новини.
21:30 Спорт. Тиждень.
21:55 Розсекречена iсторiя.
22:45 Мегалот.
23:00 Територiя закону.
23:20 Вперед на Олiмп.
23:40 Добрi справи.
1:40 Музичне турне.
2:40 Класики свiтової лiтератури.
3:00 Телевистава «Сто тисяч», 1 с.
5:00 Надвечiр`я. Долi.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Субота • 19 листопада

Четвер • 17 листопада
6:00,7:00,8:00,13:00,18:40,
21:00,1:30,5:00 Новини.
6:10,6:45,8:10 Спорт.
6:15,8:15 Ера бiзнесу.
6:20,8:20 АгроЕра.
6:25,8:25,22:50,23:15,0:15 Погода
6:30,7:05,8:30 Смакота.
7:15 Ранок.
8:35 Паспорт.ua.
8:45,0:20 Телемагазин.
9:00,5:45 Вiчне.
9:10 Т/с «Травма».
9:50 «План на завтра» з А. Рiнгiс.
11:00 Чоловiчий клуб.
11:35 Розсекречена iсторiя.
12:30 Слiдство. Iнфо.
13:15 Казки Лiрника Сашка.
13:25 Як це?
13:50 Суспiльний унiверситет.
14:20 Надвечiр`я. Долi.
15:40 Спогади.
16:15 Д/с «Клуб пригод».
17:15,2:00 Д/с «Увесь цей джаз».
18:25,1:20 Новини. Свiт.
19:00 Новини. Культура.
19:30 Про головне.
20:00 Prime time з М. Гонгадзе.
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.
3:00 Т/с «Чорна Рада».
4:45 Класики свiтової лiтератури.
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18:15 Путiвник прочанина.
Почаївська Лавра, ч. 2.
18:20,4:55 «Цивiлiзацiя
Incognita».
18:55 В гостях у Д. Гордона.
Мирослав Скорик, ч. 2.
21:00 Жива природа.
0:10 Т/с «Щоденники Червоного
Черевичка»
1:10 Т/с «Життя на вершинi»
1:55 Т/с «Нiч чорних краваток»
2:55 «Вихiдний, пiсля опiвночi».
3:55 «Свiтськi хронiки».
4:20 «Кумири».
4:30 «Моднi iсторiї з Оксаною
Новицькою».
5:10 «Джаз-коло».
5:35 Новi напрямки в живописi.

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.
16:00,21:00 Т/с «Я дарую тобi
щастя»
18:00 Т/с «Спiвачка i доля», 63 с
19:45 «Говорить Україна».
23:00 Подiї дня.
23:30 Т/с «CSI. Мiсце злочину»

ТК «Київ»

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

УТ-1

6:00 Свiт православ`я.
6:30,7:10,8:10,22:50,23:15
Погода.
6:35 На слуху.
6:55,0:20 Телемагазин.
7:15,7:50,23:20 Золотий гусак.
8:15 Смакота.
8:40 Свiт on-line.
9:00 Баклани на Балкани.
9:30 Х/ф «Пiше. Мiж небом i
землею».
11:25 Спогади.
12:15 Фольк-music.
13:15 Твiй дiм 2.
13:40 Т/с «Епоха честi».
17:00 Дитячий пiсенний конкурс
Євробачення-2016. Трансляцiя з
Мальти.
19:40 Д/ф «Дихай глибше».
20:10 Подорожнi.
21:00,1:20 Новини.
21:30 Перша шпальта.
22:00 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:30 Класики свiтової
лiтератури.
23:00 Паспортний сервiс.
1:40 Х/ф «По-модньому».
3:00 Телевистава «Сто тисяч», 2 с.
3:50 Д/ф «Олександр
Богомолець. В опозицiї до
смертi».
4:20 Свiтло.
5:00 Вiра. Надiя. Любов.

Канал «1+1»

6:10 «Недiля з Кварталом».
7:05 «ТСН».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:40 М/ф «Маша i ведмiдь».
9:50 «Грошi».
11:00 «Свiт навиворiт 8».
12:05 «Новий Iнспектор
Фреймут. Мiста».
13:40 «Українськi сенсацiї».
14:45,2:10 Мелодрама «Партiя
для чемпiонки»

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».

18:30 Комедiя «Недотурканi»
19:30,5:15 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Голос. Дiти 3».
23:10 Мелодрама «Коли чоловiк
любить жiнку»
1:40 «Аргумент Кiно».

Iнтер

6:30 Х/ф «Жорстокий романс».
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».
14:10 Т/с «Червона королева»,
7-12 с.
20:00 «Подробицi тижня».
21:30 Х/ф «Бiдна Liz»
23:20 Х/ф «Службовий роман».

ICTV

5:50 М/с «Пригоди мультинят».
6:35 Факти.
7:00 «Що? Де? Коли?»
8:00 Х/ф «Напролом»
9:50 Дивитись усiм!
11:35 Краще не повторюй.
12:35,13:00 Х/ф «Широко
крокуючи 3. Правосуддя
одинака»
12:45 Факти. День.
14:40 Х/ф «Розплата»
16:30 Х/ф «Паркер»
18:45 Факти тижня.
20:25 Х/ф «Глобальне
вторгнення. Битва за ЛосАнджелес»
22:45 Х/ф «Втеча з ЛосАнджелеса»
0:45 Х/ф «Подарунок»
2:30 Т/с «Перетинаючи межу»
4:00 Провокатор.

Новий канал

3:15,1:55 Зона ночi.
5:15 Абзац.
6:10,8:25 Kids` Time.
6:15 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару».
8:30 Т/с «Пригоди Мерлiна».
11:50 М/ф «Кiт у чоботях».
13:40 Х/ф «Людина-павук».
15:55 Х/ф «Людина-павук 2».
18:15 Х/ф «Людина-павук 3:
Ворог у тiнi».
21:00 Х/ф «Годзилла».
23:05 Х/ф «Посейдон Рекс»
0:30 Х/ф «На днi».

СТБ

6:55 «Все буде добре!»
9:00 «Все буде смачно!»
9:55 «Караоке на Майданi».
10:50 Т/с «Коли ми вдома».
13:20 «МастерШеф 6».
19:00 «Битва екстрасенсiв 16».
21:25 «Один за всiх».

22:40 «Х-Фактор 7».

Тонiс

6:00 Х/ф «Мрiя».
7:50 «Натхнення».
7:55,12:25,20:55 «Погода».
9:50 Зоопарки свiту.
11:00 Д/ф «Щоденники другої
свiтової вiйни: день за днем».
13:35 «Будьте здоровi!»
14:00 Teen-клуб.
15:10 Путiвник прочанина.
Михайловський Золотоверхий.
15:30 Природа сьогоднi.
15:50 Бенефiс композитора
Остапа Гавриша.
19:00 «Формула Пруста. Андрiй
Демиденко».
20:00 «Цивiлiзацiя Incognita».
20:15 «Кумири».
20:35 «Свiтськi хронiки».
21:00 «Шеф-кухар країни» з М.
Поплавським.
21:35 Євромакс.
22:00 Х/ф «Останнiй раз, коли я
бачив Париж»
0:15 «В`ячеслав Хурсенко. Полiт
бiлого журавля».
1:25 Вечiр пам`ятi Михайла
Воронiна «Кутюр`є людських
душ».
4:00 Х/ф «Змiй»

Канал «Україна»

6:50 Подiї.
7:30 Зоряний шлях.
9:20 Т/с «Ключi вiд минулого»
17:00 Т/с «Не йди»,1i2с
19:00,5:50 Подiї тижня з Олегом
Панютою.
20:00 Т/с «Не йди»
21:50 Т/с «Один єдиний i
назавжди»
1:40 Т/с «Спiвачка i Султан»,
59-61 с
4:00 Т/с «Спiвачка i доля», 62 i
63 с

ТК «Київ»

8:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Шеф-кухар країни».
10:00,23:30 «Телемаркет».
13:00 «Лех Валенса - професор
унiверситету культури».
13:30 «Київ музика».
14:00 «Олiмпiйськi iсторiї».
14:30 «Служба порятунку».
15:00,0:35 «У центрi уваги».
18:50 «Прогулянки мiстом».
19:20,21:30,2:15 «Столиця».
21:00,23:00,1:45,3:45 «СТНтижневик».
22:35,1:25 «СТН-спорттижневик».
22:55 «Нацiональна Лотерея»
4:15 «Мультляндiя».
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ЧАС РЕЛАКСУ
ТУР ВИХІДНОГО ДНЯ
До таких, зокрема, належить звичайне лісове джерело чистої, як сльоза, води, яке в народі іменують Савиним, і знаходиться воно в лісі за п’ять
кілометрів від Луб’янки. Старожили
навколишніх сіл розповідають, що ця
джерельна вода, яка витікає із земних
надр, допомагає від численних недуг
та хвороб. Так це чи ні, важко сказати, не маючи на руках достовірних наукових даних. Та люди, які її споживають, впевнені вода ця - свята.
- Якось разом з друзями, - розповідав мені краєзнавець-любитель з
Бучі Дмитро Гапченко, - поїхали ми
на «тихе полювання» в лісове урочище Ченець. Грибів – хоч коси. І раптом в районі сонячного сплетіння у
мене зненацька почалися неймовірні
болі. А їхати додому, в лікарню – далеко. А саме в цьому урочищі й знаходиться те знамените Савине джерело. За кілька хвилин я вже був біля
нього. Випив берестяний кухоль
прохолодної джерельної води, і біль,
як хтось рукою зняв.
Разом з Дмитром і сам неодноразово раював на грибних місцях Ченця.
Звичайно, ми не могли оминути цілюще джерело. Тож бачили і розмовляли з людьми, які, проїжджаючи повз
цю оазу, неодмінно навідувалися до
неї, обов’язково напивались досхочу
прохолодної і чистої водиці та ще й
із собою в далеку дорогу брали. Були
й такі, хто з Києва, Броварів та Білої Церкви спеціально їхали сюди по
джерельну воду, щоб позбутися тих
чи інших хвороб. Проте ніхто з них не
знав, чому джерело носить назву Савине. А от гаврилівський краєзнавець
Петро Сучок, якого також тут випадково зустріли, дещо пролив світло
стосовно цієї назви.
- За переказами, - розповів він,- у 20ті роки минулого століття комуністи десь зруйнували невеличкий мо-

КУЛІНАРНИЙ ШЕДЕВР
Побалуйте на вихідних своїх домашніх шматком осіннього пирога - з яблуками, морквою і
гарбузовим насінням. Своїм кольором він підніме настрій, а
смаком нагадає про минуле літо
і подарує неземну насолоду.
Складові тіста:
1 склянка борошна з гіркою,
1 ч. л. розпушувача,
0,5 ч. л. солі,
1 ч. л. меленої кориці,
140 г цукру,
1 велика морквина,
1 велике яблуко,
80 г родзинок,
50 г гарбузового насіння,
1 великий апельсин,

ПІЗНАЙ СЕБЕ
Більшість з нас знає про те, що у кожної людини існує аура. Вона відображує
сутність душі, емоційний стан і стан
здоров’я. Якщо людина гармонійна, то
її аура має овальну форму. А безформна
або асиметрична - вказує на внутрішню
слабкість і нестабільність.
Крім того, великим маркером у визначенні характеру людини є колір
аури. Якщо її форму можуть визначити лише спеціалісти, то колір нескладно визначити і самостійно.
Система розрахунку грунтується на
даті народження.
Наприклад.
15. 05.1955 = 1 +5 +0 +5 +1 +9 +5 +5 =
31 = 3 +1 = 4. Отримуємо нумерологічне число 4.

Колір – відповідник числу
Число 1 - це червоний колір

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

ГАЗЕТА ВИХІДНОГО ДНЯ

Лісове джерело, яке зцілює душі
Є місця, невидима притягальна сила яких вершить справжні дива

настир, у якому був метрової висоти
срібний хрест, подарований колись
ченцям поміщицею з нашого села.
Монахи встигли таємно винести реліквію і доручили наймолодшому, на
ім’я Сава, сховати її в лісі саме біля
цього джерела. Старожили розповідали, що він закопав хрест у землю так,
щоб підземний потік, виходячи на поверхню, омивав його, відтак збагачував джерельну воду іонами срібла.
До речі, Сава викопав у горі, з-під
якої б’є джерело, келію, в якій і жив до

гах тутешнього лісового масиву «Зелене багно», яке знаходиться за кілька сотень метрів від цього струмка.
Та після аварії на ЧАЕС і в зв’язку з
несприятливою тут радіоекологічною
обстановкою плани в життя не втілили. Кажуть, ніби й проводились ретельні дослідження води з Савиного
джерела. Виявилось, що вона дійсно
багата іонами срібла та сірководню.
Побутує думка, що джерело було
добре відоме у сиву давнину, до появи тут ченця Сави. Ніби низько вкло-

кінця своїх днів, ретельно оберігаючи
таємницю монахів. Останній раз люди
бачили цього самітника відразу після
Другої світової війни. А таємницю він
назавжди забрав з собою у інший світ.
На те, що Савине джерело є цілющим, вказує факт намірів побудувати санаторій-профілакторій на бере-

нялися тутешній благодійній воді повстанці Северина Наливайка, що поверталися з-під Берестечка. Відпочивали біля нього й гайдамаки... А під
час Другої світової червоні партизани
заліковували тут свої рани...
Добре, що нинішні відвідувачі цієї
місцини охороняють джерело, щоб

бува воно не замулилось. Навколо
нього зберігають той уклад, який був
запроваджений ще ченцем Савою.
Тут стоїть кілька фігур, прикрашених вишитими рушниками та доріжками. Навкруги багато дитячих іграшок, різних саморобок. Чимало різного посуду: вирізані з дерева жбани, дерев’яні ложки, полумиски та
чимало чого іншого. Є гарні лавочки
для відпочинку.
Про це святе джерело корисно знати не лише віруючим, а й тим, хто
скептично ставиться до питань віри.
Адже всі, хто припадає до цілющої
джерельної води, щиро вірять, що
святий напій додасть їм здоров’я і
хоч краплину щастя.
Сама місцина напрочуд красива,
поетична. Ось так стояв би, заворожений природним магнетизмом, думав лише про вічне... Недаремно цю
оазу ніхто не минає, бо хто хоч раз
тут побував, повертається сюди ще і
ще. Станеш коло Савиного джерела,
нап’єшся прохолодної цілющої води,
посидиш в густій тіні дерев, помилуєшся мілководним озерцем з різноманітною рослинністю, прислухаєшся до легенького шуму верховіття дерев і на душі стає радісно та затишно.
Цей святий водотік, ніби дивиться
на нас, пришлих сюди, своїм чистим
повним довіри оком і радіє промовистим ледве чутним дзюркотінням.
Наче хоче своєю чистою водою з’єднати з вічністю тих, хто прийде на цю
землю після нас. Бережімо його.
Іван ЖУК, фото автора

Осінній пиріг

5 ст. л. рослинного масла + для змазування дека.
Інгредієнти для верху:
150 г м’якого сиру,
100 г цукрової пудри.
Процес приготування
Ізюм замочіть в гарячій воді на 10
хв., потім відкиньте на друшляк і обсушити. Яблуко і моркву очистити,
яблуко розрізати на 4 частини, видаліть серцевину. Натріть яблуко і моркву на великій тертці. Апельсин вимийте, терткою зніміть з нього цедру,
з м’якоті відіжміть сік.
Борошно просійте в миску разом
з розпушувачем, сіллю і корицею.
У окремому посуді ретельно перемі-

шайте рослинне масло, 4 ст. л. апельсинового соку і цукор. Розмішуйте до повного розчинення цукру. Влийте рідку суміш в борошно і розмішайте до однорідної маси.
Додайте в тісто терті яблуко і моркву, родзинки, гарбузове насіння і цедру апельсина. Ретельно перемішайте.
Круглу форму для випічки діаметром приблизно 20 см змастіть рослинною олією. Викладіть в неї тісто.
Поставте в розігріту до 160°С духовку на 1 годину. Якщо верх почне пригорати, накрийте форму пергаментом. Готовий пиріг у формі переставте на решітку і остудіть. Потім витягніть його і викладіть на блюдо.
Збийте сир з цукровою пудрою.

Змастіть сумішшю верх остиглого
пирога, поставте в холодильник на 1
ч. Перед подачею до столу дайте йому
нагрітися до кімнатної температури.
Зверху пиріг можна прикрасити цукатами або нарізаним мармеладом.
Смачного!

Про що говорить колір аури?

Найчастіше це оптимісти, наділені
амбіціями і цілеспрямованістю.
Число 2- оранжевий
Це порядні, добродушні і чутливі

люди, що здатні виявляти милосердя і безоплатну допомогу.
Число 3 - жовтий
Натури творчі і комунікабельні. Їм важливо
займатися
улюбленою
справою і приносити користь суспільству.
Число 4 - зелений
Люди із зеленою аурою
чуйні, добродушні і доброзичливі. Вони швидко
пристосовуються до змін
і нових умов.
Число 5 - індиго
Інтелектуали, які прагнуть до отримання нових знань. Вони
володіють відмінними творчими задатками, багатою фантазією, але складним

характером.
Число 6 – синій
Філантропи. Ці люди відчувають відповідальність за своїх близьких і ніколи не кинуть у біді.
Число 7 фіолетовий
Пророки. Іноді їх не розуміють, і
вони замикаються в собі. Їм варто
зміцнювати свій дар і не боятися просити про допомогу.
Число 8 - рожевий колір
Працеголіки, прагматики і матеріалісти. У своїх переконаннях вони
завжди тверді й ніколи не звернуть з
наміченого шляху.
Число 9 – бронзовий
Часто люди з такою аурою не шкодують себе і всіма своїми досягненнями
діляться із світом та людьми, яких вважають гідними цього.

Ще дошкільням Людочка часто бігала до бабусі Софії – «допомагати»
вишивати.
– Бабусю, а можна й мені, – щиро
просила онука, благально дивлячись в очі старенькій, яка плела різнокольорову нитяну косичку. – Дай
хоч потримати в руках оту косичку.
Вона ж така гарна…
– Не тільки можна, але й треба, –
лагідно усміхалася бабуся і ніжно
гладила малечу по голівці. – З такою помічницею мені буде легше вишивати. А коли ти підростеш, мама
обов’язково навчить тебе більшого.
І тоді мала бігла, підстрибуючи зайчиком-побігайчиком, до матусі,
переказуючи слова бабусі, що та навчить її творити на полотні дивовижну красу. Та мама заохотила дівчинку до вишивання, лише коли
Люда пішла до школи. А до цього
жінка водила донечку на луки, аби
та увібрала в сердечко барви польового цвіту.
Нарешті якось мама сказала, обійнявши Людмилку промовила:
– Берись-но, доню, за роботу.
Тоді дівчинці ледве виповнилося
сім рочків, та радості не було меж.

Вишиванки сила чарівна

Дала мама щасливій малій в руки
полотно, нитки, і юна голівка схилилась над шиттям. То її була перша
серветка, а на ній – червоний мак,
обрамлений зеленими листочками.
Відтак успішно вчилася в школі, а
у вільний від навчання час вишивала. До речі, перші свої вишиванки,
які, здається, світяться сонячним
промінням, жінка береже, як зіницю
ока. Вони й до сьогодні не поблякли,
зберігши первозданну свіжість.
Отак непомітно відлетіло дитинство. Людмила успішно закінчила
середню школу в сусідньому Демидові, і поступила на навчання до Київського першого базового медично-

го училища. І хоча навчання давалося легко, проте на вишивання часу
майже не вистачало.
У 1981 році Люда за розподілом
потрапила на роботу в «елітну» Феофанівську лікарню. І тут, через
подвижницьку зайнятість, на вишивку часу не було. Тим паче, що
юність брала своє: несподівано для
себе закохалася у сільського парубка Миколу Діжківського. Невдовзі
побралися. Досвідчена, вже на той
час, медсестра перевелася із столичної лікарні в Гаврилівську амбулаторію. Потім працювала в сусідній Литвинівці, аж поки не перевелася у Синяк.
За цей час народила двоє діток –
доньку Оксану і сина Дмитра. Час
стрімко летів, немов сполохані коні
в степу. Незчулася, а вже й діти обзавелися власними сім’ями, подарувавши батькам двох онуків. А між
тим Людмила Вікторівна не гаявши
часу, здійснила свою дитячу мрію, стала справжнім майстром вишивання.
До речі, вона від мами перейняла не лише вміння вишивати, а й ще
одну важливу науку: любити людей,
дарувати їм радість. Де б не працювала – взяла собі за правило: трудитись чесно, творити добре й гарне…
Звісно, як і у кожної жінки, часу
для улюбленої роботи катастрофічно не вистачає. Бо ж медицина –
справа серйозна. Та й щоденні хатні
клопоти, город, сім’я забирають час,
та Людмила Вікторівна кожен день
викроює годину-другу на вишивання. Вона самотужки освоїла низку
нових технік. Зокрема, це зрозумі-

ють знавці, вишиває такими видами
техніки, як низинний, петельний,
стебельний та гладдєвий, та її «коник» – вишивання дрібним хрестиком. Завдяки цій техніці Людмила
Вікторівна творить справжні мистецькі перли. Щоб оцінити вишиті картини, їх просто потрібно бачити. Сяють променями витонченості і реальності «Джоконда», «Виноградниця», «На гойдалках», «Вершниця», «Закохані голуби», «Божа матір з малим Ісусом», «Микола Чудотворець» та інші.
Волею долі я був присутній на телепередачі «Ключовий момент», на
якому Людмила Діжківська завдяки копіткій роботі журналістів телеканалу Інтер зустрілася з своєю «пропажею» – студентською подругою Валентиною Міщенко. На
знак вдячності Людмила Вікторівна подарувала ведучій Наталії Сумській власноруч вишиту ікону Миколи Чудотворця. Треба було бачити, з яким піїтетом працівники Інтера та гості студії розглядали цей
рукотворний образ.
До речі, мені вдалося більш детально познайомитись з доробком знаменитої вишивальниці на її персональній виставці в Синяку під час
святкування Дня села. А Людмила
Вікторівна радить поціновувачам
своєї творчості збирати візерунки
вишивок, аби зберегти народні традиції і культурні скарби.
Іван ЖУК
Фото автора

НЕЗАЛЕЖНИЙ ПОГЛЯД
Вчора двічі протягом одної години
відчула себе приниженою за всіх
цих людей, яких пільгами та різного роду подачками від держави не
те, що не підняли в очах суспільства, а чавлять, як мух.

Заходить в автобус чоловік віком
десь до 40 років. Простягає посвідчення, мабуть, учасника АТО, бо
вся голова у нього у свіжих шрамах,
навколо яких почало проростати волосся. У відповідь водій, навіть не подивившись в очі цьому пасажиру, переходить на крик:
- Немає в мене для вас вільних
місць! Уже двоє пільговиків їде. Вас
тут на кожній зупинці пачками заходить... Мені що за безплатно працювати?»...
Тирада була довга і груба. За цей час
пасажир витягнув п’ятірку і поклав
тишком-нишком на торпедо. А мені
привиділося, як він дістає пістолет
і починає гатити по цьому автобусу.
Адже і такий варіант розвитку подій
можливий. Повезло водієві - врівноважений або ослаблений після пережитого вояк попався...
Зробила свої справи, їду вже назад
іншим автобусом. Сідала на початку
маршруту. Автобус в очікуванні пасажирів. Разом зі мною, ну може, чоловік 10 назбиралося. Прикульгала до
розчинених дверей бабця у віці, який
вже не визначається. І давай пробувати здолати східці.
Водій їй:
- Жіночко, не лізьте. Пільгових
місць вже нема. Чекайте на інший автобус».
Зазначу, що на цьому маршруті автобуси ходять раз на півгодини. Тобто топтати своїми хворими ногами
бабці асфальт ще довго, бо ні лавки,
ні місця, де притулитися, нема.
Поки я думаю, може за неї заплатити, та хай собі людина їде, вона у відповідь водієві:
- Не переживай, синку. Я за себе заплачу, - і вже вантажить свої клумаки у салон.
- Тоді заходьте, - чую відповідь водія.

які залишилися за бортом державної
турботи і повністю віддані під опіку
місцевого самоврядування. Тому й існує ліміт – не більше двох пільговиків, адже в реальності протягом робочого дня всі автобуси будуть возити виключно «дітей війни». У всякому
разі на цьому наголошують водії.

Зайвий
пасажир
Вона залізає, долаючи круті сходи,
дістає із кишені пару купюр, вибирає
потрібну і.... отримує право на проїзд.

ПРАВО Є, А ГРОШЕЙ НЕМА

Двічі протягом години стати свідком такої ганьби – це вже занадто.
А з іншого боку, і водіїв можна зрозуміти, адже пенсіонерів, АТОвців
та інших пільгових категорій прибуває, а витрати на транспортний засіб не зменшуються. Як вийти із цього замкненого кола, в якому всі зав’язані: і ті, хто користуються пільгами,
і ті, хто їх має надавати. Ось і складається враження, що в такий спосіб герої перетворюються на попрошайок,
а решта - на їх гнобителів. І так, що не
день, то новий приклад.
Насправді, за діючої схеми, коли
обов’язок держави допомагати тим,
хто цього заслужив, перекладається
на плечі самих людей, всі ці наслідки
неминучі. А перевізники реально вже
стогнуть від соціального навантаження і фактично стали заручниками популістських рішень, які приймалися в
ті чи інші роки політиками, які лобіювали відповідні закони. В такий спосіб
відбувалася демонстрація соціального
захисту багатьох категорій населення.
За тим же законодавством компенсувати збитки перевізників за перевезення пільгових категорій пасажирів зобов’язана була держава — через субвенції, які мали відшкодовуватися автотранспортникам, відповідно
до кількості перевезених пільговиків.
І якби ця фінансова компенсація надходила вчасно і сповна, то й проблем
би не виникало.
От тільки, як правило, так ніколи

не було.
Керівництво АТП пояснює: «В Бучі
- 10 тис. пільговиків. Тобто держава
має щомісячно відраховувати кругленьку суму за перевезення пільгових категорій пасажирів. Однак, в обласному бюджеті навіть нема статті,
якою б це передбачалося. Всі ці витрати покладені на плечі міського бюджету, який і так має сотні статей витрат, пов’язаних з допомогою пільговим категоріям населення. Тому кошти, що виділяються для компенсації
втрат автотранспортних підприємств
від пільгових перевезень, аж ніяк не
відповідають кількості перевезених
ними пільговиків. Фактично, возимо
пільговиків за власний рахунок».
До останнього часу існувало 26 категорій пільговиків. Зрозуміло, що такий тягар дійсно не під силу витримати жодному підприємству. З 1-го
червня минулого року право на пільговий проїзд було залишено інвалідам війни (крім інвалідів ІІІ групи),
учасникам бойових дій, інвалідам І
групи та особам, які їх супроводжують, інвалідам ІІ групи, потерпілим
від аварії на ЧАЕС І категорії, ліквідаторам аварії на ЧАЕС ІІ категорії,
дітям-інвалідам, дітям-сиротам, дітям, батьки яких позбавлені батьківських прав, учням з малозабезпечених сімей. Компенсацію на ці перевезення мав надати державний бюджет.
При цьому зазначалося, що органи
місцевої влади на свій розсуд можуть
розширити цей список, але компенсуватимуть перевізникам за додаткові категорії виключно з місцевих бюджетів. Найбільш гострим залишилося питання про проїзд «дітей війни»,

ЯК ЗМІНИТИ ГАНЕБНУ
СИСТЕМУ ПРИНИЖЕННЯ
ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ?

В умовах критичної ситуації в економіці сподіватися на те, що держава
все-таки знайде обіцяний ресурс (у
Держбюджеті внесена така стаття витрат – 1,9 млрд грн), на місцях вишукують власні ідеї.
Так, наприклад, на Львівщині запущено пілотний проект пільгових перевезень. Кожному пільговику передбачено 8 квитків на безкоштовний проїзд на місяць, що дасть можливість йому щотижня один раз скористатися безкоштовним проїздом.
Автопідприємство передає ці квитки в управління соцзахисту, яке вже
безпосередньо видаватиме пільговикам за місцем проживання. Для проїзду пасажир повинен буде показати
своє посвідчення і дати водію квиток
із зазначеним на ньому номером посвідчення. Зрозуміло, що в такий спосіб додається роботи і автотранспортникам, і соціальним працівникам, але
в той же час створюється прозора система взаємовідносин. Людині з таким квитком водій не відмовить у
проїзді, а сам пільговик зможе чітко
розрахувати ефективність поїздки і
не буде зловживати своїм правом.
Чи приживеться даний проект, покаже час. Все одно, варіанти шукати необхідно заради шани до людей
поважного віку і непростого фізичного стану. Та й про перевізників
не забуваймо: їм теж і сім’ї годувати та й підтримувати технічний стан
транспорту.
Алла БАГІРОВА

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Кожне українське село має не
тільки якусь, притаманну тільки
їй, говірку, свої звичаї, манеру
одягатися, але й автентичні візерунки для вишивання. Що є, без
перебільшення, особливим видом мистецтва. Одні творять шедеври в орнаментальній вишивці, інші «розсипають» квіти на
рушниках, серветках та блузках,
а є й такі, котрі тяжіють до вишивання копій художніх полотен. До
останніх належить медсестра із
Синяка Людмила Діжківська.
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9 ЛИСТОПАДА — ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ ТА МАЙСТРІВ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА
Завжди активні, натхненні, усміхнені й нарядно вбрані, справжні артисти, режисери, постановники, вони ж і
виконавці – сіячі добра, моралі, радості, пам’яті та культурного відпочинку у нашому місті та житті – працівники культури Бучі на чолі з в.о. начальника відділу культури і спорту
Світланою Авдіюк.
Жоден захід, чи то святкова подія,
чи пам’ятна річниця, не може пройти
поза їхньої участі. Коли всі відпочивають, «батальйон» працівників культури, як завжди, «на передовій». Вони і
на сцені, коли ведуть програму чи виступають, під чи поза лаштунками,
коли забезпечують музичний супровід
та озвучення, готують нагороди, подарунки, квіти. Написати сценарій, підготувати концертну програму заходу,
зорганізувати творчі колективи, провести урочистості чи мітинг, внести
різнобарв’я у щорічні свята, подбати
про позитивні враження присутніх та
подарувати гарний настрій глядачам,
затишну атмосферу – це лише мала
частка їхньої роботи, яка зазвичай залишається непомітною на загал.
Навіть день свого професійного
свята працівники Бучанського відділу культури і спорту «відзначають»
по-своєму, - проводячи черговий захід, і зовсім не на свою честь.
Якщо за минулий рік було проведено 137 заходів, то з початку 2016 року
працівники культури за фінансової
підтримки спонсорів та Бучанської
міської ради вже нарахували 148 подій. Серед яких виставки, конкурси,
концерти за участі місцевих колективів та зірок естради, фестивалі, спортивні заходи та мітинги тощо.
Варто акцентувати увагу на заснування нових фестивалів, традицій та
Вкотре бучанські поети, до яких
по-особливому прихильні музи,
приїхали в місто Обухів не як гості, а як лауреати Всеукраїнського
літературного конкурсу-фестивалю «Поетичний рушник».
На урочистій церемонії, яка відбулася 2 листопада, нагороджували поетів-переможців конкурсу. З-посеред
понад півсотні поетів були визначені найкращі в духовній, соціальній,
інтимній ліриці тощо. Зокрема, наші
земляки посіли призові місця у наступних номінаціях: «Поезія для дітей» (Ангеліна Познякова, 3-тє місце), «Громадянська лірика» (Михайло
Невідомський, 1-ше місце), «Присвяти» (Алла Диба, 2-ге місце), «Гумор»
(Ніна Шуляк та Іван Кобища, відповідно 2-ге і 3-тє місця).
Засновник Всеукраїнського фестивалю для людей з обмеженими фізичними можливостями «Поетичний
рушник» – Обухівська міська рада;
співзасновники – ВГО «Народна академія творчості інвалідів», Київська
обласна організація ВГО «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів». «Поетичний рушник», розпочатий 2011 року, проводився вже
вшосте. Він відбувається для людей
з особливими потребами і присвячується пам’яті автора безсмертної
«Пісні про рушник» Андрія Малишка, який народився саме у листопаді. Тож не випадково девізом поетичної події стали прекрасні рядки поета Геннадія Горового: «Рушник волію виткати зі слів, щоб милувались
ним віками люди». Саме Геннадій є
справжньою душею і незмінним головою журі конкурсу, співзасновником
цього унікального проекту. До складу
журі також входять: Олена Александрова, Євген Черняєв, Ніна Михайлишин, Валентина Захабура. Ведуча
фестивалю – Тетяна Богданович.

Коло друзів

Особливістю фестивалю є те, що з обласного він впевнено виріс у всеукраїнський, значно розширив свою географію, об’єднавши поетів зі Львова,
Вінниччини, Чернівців, Харкова, Маріуполя, Івано-Франківська, Рівненщини, Сумщини, Донеччини, Полтавщини, Києва та Київської області. Коло друзів «Поетичного рушника»

Культура: майстерність перш за все
Привітання

Шановні працівники культури та
майстри народної творчості!
З нагоди Всеукраїнського дня
працівників культури та майстрів
народного мистецтва прийміть
найщиріші вітання та найкращі
побажання!
У цей день ми вшановуємо тих, хто
відроджує духовні скарби нашого
краю, дбає про культурний розвиток
держави, займається аматорською
творчістю. Ви даруєте людям радість,
несете культуру до кожного серця.
Бажаємо Вам і Вашим сім’ям здоров’я, добра, благополуччя, реалізації творчих проектів і невичерпної
наснаги! Нехай здійсняться всі Ваші
життєві плани, надії і мрії, а кожен
день вашого життя буде світлим і сонячним, дарує радість творчого натхнення і життєвих перемог.
З глибокою повагою, колектив
редакції «Бучанських новин»

цікавих заходів, які внесли яскравих
барв, відкрили нові таланти й порадували не лише бучанців. Це такі: заснування Клубу поетів Бучі, учасники якого гармонійно влилися у культурне життя міста; фестиваль дитячої та юнацької творчості «Мистецький Олімп», присвячений відзначенню кращих досягнень у мистецькій
галузі; фестиваль родинного відпочинку; концерт та кулінарне шоу майстрів Бучанської об’єднаної територіальної громади, до якого охоче приєд-

налися творчі колективи з Гаврилівки, Луб’янки, Ворзеля, Синяка, Блиставиці, Мироцького; фестиваль лідера
національних
страв «Саломанія»,
на якому презентували улюблений український продукт сало у найрізноманітніших варіаціях. У Всеукраїнському фестивалі аматорської
творчості «Пісенні візерунки» взяли
участь талановиті співучі люди з 17
областей України. «Пасхальний благовіст» об’єднав в одну родину представників різних релігійних громад.
Обласний фестиваль «Де не живи,
душа болить за тебе, земля моя Поліська», присвячений пам’яті трагічних подій на ЧАЕС, зворушливо пройшов за участі колективів Бучанської
об’єднаної територіальної громади.
Сергій Мостіпака, депутат Бучанської міської ради, один із найактивніших спонсорів заходів культури:
- Радий долучатися до культурного
життя нашого міста, простору, в якому проходить життя людини. Велика
справа донести, зацікавити і долучити
громадськість до проведення дозвілля творчим шляхом. Важливо вміти
відпочивати, збагачуватися духовно,
розкриваючи при цьому особистість.
Працівники культури Бучі виховують
у молодого покоління високу патріотичну свідомість, прищеплюють духовні цінності, любов до української

культури, повагу до народних традицій. Вітаю міський відділ культури із
професійним святом! Нехай культурна сфера збагачується, доповнюється
новими талантами і розквітає, даруючи усім радість і тепло.
Зростає не лише кількість проведених заходів, а й кількість вихованців
Бучанської школи мистецтв Бучанського відділу культури і спорту. Своїми успіхами на фестивалях всеукраїнського та міжнародного рівня радують талановиті учні. Пишаємося
нашими творчими земляками, які за
свої здобутки отримують стипендію
Бучанського міського голови. Кращі
серед кращих у галузі культури: Анастасія Мурміль, Катерина Виноградова, Ірина Авдіюк та Кирило Черпіта.
Також збільшилася кількість гуртків при будинках культури. З нового
– хореографічний гурток сучасного
танцю хіп-хоп, недільна школа для дітей, театральна студія при Центральному будинку культури.
Відділ культури і спорту Бучі нещодавно придбав нову звукопідсилювальну апаратуру, технічне обладнання стане гарним помічником талановитому та творчому колективу працівників культурної сфери.
Прийміть найтепліші привітання і найщиріші слова вдячності за на
тхненну творчість і невтомний творчий пошук, за високе служіння мистецтву і за вагомі духовні здобутки.
Вікторія ШАТИЛО

Музи витали в Малишковому краї

постійно ширшає. До роботи фестивалю долучаються громадські організації інвалідів з різних областей України, сподвижники, нові учасники, серед
яких люди з глибоким порушенням
зору, опорно-рухомого апарату тощо.
Киянин Євген Познанський, переможець у номінації «Духовна лірика», так
висловив відчуття всіх: «Надворі сніг
із дощем, але мало хто з наших учасників звертав на це увагу. Яка там негода, адже всі поети перебувають у радісно-піднесеному настрої. Не часто випадають на нашу долю такі чудові миті.
Зустрічі з талановитими друзями-поетами – це справжнє свято, коли можна підсумувати досягнення у високому
мистецтві слова. До того ж, як чарівно
відблискують заслужені нагороди – золоті іскорки сувенірних пер, книги та
грамоти, призначені для переможців».

Необмежені можливості
добра

«Якщо кожен буде робити добро
в межах своїх можливостей,
можливості добра стануть безмежні»
(Фазиль Іскандер)
З кожним роком нашу планету охоплює все більше різноманітних рукотворних трагедій. Людська байдужість, тяга до влади й багатства – надзвичайно якісне добриво, на якому
проростають зерна болю, страху, відчаю… Але на противагу цій пошесті, зростає також усвідомлення, що
тільки любов і добро здатні врятувати людство від останнього кроку в безодню. Все більше небайдужих долу-

чається до різноманітних соціальних акцій, аби ті, хто потребує допомоги, не залишалися наодинці зі
своїми проблемами. І
хто сказав, що подібні помічники, це суто
волонтери та меценати? Люди із серцем є
повсюди. В тому числі у владних кабінетах.
Важливо лише, щоб всі
вони знайшли спільну
мову, і тоді можуть народитися цікаві, довготривалі проекти
на кшталт конкурсу-фестивалю «Поетичний рушник».

та селищ. А як показала практика, серед них є неймовірно обдаровані митці. Тож перше, що засновники фестивалю поставили собі за мету – створити якнайповнішу базу даних поетів
з інвалідністю, котрі мешкають в нашій області. Нині ж ситуація кардинально інша. Цілеспрямована праця
дає свої результати, і потенційні учасники тепер самі виходять на організаторів. Дуже цікавий вийшов сезон
2016 року. По дві-три кандидатури на
одне місце… І стільки нових учасників! Дебютантів справді не бракувало.
Цьому посприяли, серед інших, минулорічні учасники, котрі запрошували
своїх знайомих.

Фестиваль не обмежується
гала-концертом

Що не кажіть, а приємно, коли творчі події не обходять своєю увагою посадовці. Насправді, кожен допомагав,
чим міг. Це дозволило не тільки підвищити статус фестивалю, провести його
заходи на якомога вищому рівні, а й
зазирнути в майбутнє зі ще більшим
оптимізмом. Статусності цьогорічному,
6-му конкурсу додала й участь у ньому
одразу трьох членів Національної спілки письменників України та ще кількох
учасників, які нічим не поступаються
їм за майстерністю.
«Люди нам вірять і вірять у важливість справи, яку ми робимо, – одностайно зазначають організатори. – Проведення такого фестивалю справді важливе для всього українського соціуму.
Позаяк подібних заходів катастрофічно бракує. Тож фестиваль продовжиться за будь-яких умов. Потрібно знаходити кошти, способи збереження і примноження напрацьованого».
Конкурс-фестиваль
«Поетичний
рушник» – це вже значне явище в нашій культурі. Тож побажаймо учасникам ще більших вагомих внесків
до золотого фонду української поезії.
Особлива подяка – супроводжуючим
особам, працівникам бібліотек і відділів культури, друзям-меценатам.

Лунають останні акорди гала-концерту. Та кропітка робота в сфері реабілітації та інтеграції завжди триває повний рік. Організатори, як можуть, сприяють творчому зросту фестивальців і популяризації їхніх імен
поза інва-середовищем. Протягом
року проводилися літературні майстер-класи, організовувалися концертні програми, виступи на радіостанціях і телебаченні, друкувалися колективні поетичні збірки. Поступово
люди самі почали організовуватись у
творчі союзи: писали музику на слова
колег по перу, допомагали редакторськими порадами, інформували один
одного про інші цікаві заходи, обмінювалися корисною позатворчою інформацією тощо. Навіть ті, хто майже все свідоме життя через фізичний
стан змушений перебувати наодинці
зі стінами власної домівки, отримали
вірних друзів та однодумців.

«Для творчого руху важлива
поінформованість»

В цьому переконані члени журі.
Під час проведення першого конкурсу-фестивалю найбільшим клопотом
було проведення якісної інформаційної кампанії. Часто-густо інформація
просто не доходила до мешканців сіл

Підтримка і авторитет

Геннадій ГОРОВИЙ
Микола ДЕМ’ЯНОВ

Так говорила про свою сім’ю одна з дочок Алчевських

Смерть на рейках

7 травня 1901 року елегантний, в пліднім віці «за шістдесят», пан ось уже
кілька годин сидів, понуро опустивши голову, за столом з письмовим приладдям в будівлі санкт-петербурзького
поштамту. Потім він рішуче взяв ручку і опустив її в чорнильницю. Скрипуче перо залишало брудні чорнильні плями на білосніжному письмовому папері, але чоловік з цього не пеймався. Його лист, адресований одному з довірених службовців харківського Земельного банку, містив вказівки
щодо подальшої діяльності цієї фінансової установи. А в «останніх рядках»
- звернення до сім’ї, дружині і дітей:
«зрозуміти і пробачити»...
Після цього чоловік рішуче піднявся, вийшов на вулицю і, взявши візника, наказав йому «чимдуж гнати на
Царскосельский». На вокзалі на нього ніхто не звернув уваги, а він, перехрестившись, ступив з перону під колеса поїзда, що саме прибував на станцію. Коли син нещасного, Григорій,
проштовхнувся через натовп роззяв,
його очам відкрилася жахлива картина: його обожнюваний батько, стікаючи кров’ю, лежав на рейках з відрізаними ногами...
Наступного дня петербурзькі газети
вийшли з кричущими заголовками. І
якщо одні подавали цю трагедію як
сенсацію: «Мільйонер кинувся під поїзд!», то інші старанно стримували
емоції: «Комерції радник Олексій Кирилович Алчевський сконав 7 травня
в 11 годин вечора». А ще преса жваво
розпатякувала про причини цієї резонансної події. Ніхто до ладу не міг зрозуміти, що ж насправді сталося з «дворянином і купцем 1-ї гільдії».
Репортери, ретельно аналізуючи відомі їм факти, писали про «банальне самогубство», «ретельно зрежисоване, в
дусі лубочних героїв із серії про Ната
Пінкертона, вбивство», про «розпач
збанкрутілого мільйонщика»... І тільки найбільш проникливі стверджували, що «самогубство банкіра було актом своєрідного протесту проти повної
байдужості царського двору до доль вітчизняної промисловості»...

«Чайний будиночок»

Альоша народився в 1835 році в сім’ї
сумського купця середньої руки, а,
по-простому, бакалійника, Кирила Алчевського, який торгував на місцевому
лабазі і навколишніх ярмарках «колоніальним товаром» - кавою і чаєм, рисом і прянощами ...
Кирило Алчевський був людиною
широкої душі і щедрою натури. «Піднявшись на ноги» і будучи старостою
Покровської церкви, він витратив на
прикрасу храму «власних грошей на
суму 4906 руб. 70 коп. сріблом». Що
було найзначнішим «пожертвуванням
Богу» за всі попередні існування храму.
Батько, вибившмсь «в люди», намагався дати спадкоємцям пристойну
освіту, але грошей вистачило лише на
старшого сина Миколу - той закінчив
університет. А ось навчання молодшенького Альоші, через надмірні «щедроти» батька, обмежилося двокласною початковою школою та повітовим
училищем. Після чого хлопчик відправився в бакалійну лавку - допомагати
«прогорілому» батьковому сімейству...
Правда, тяга до науки назавжди зали-

Олексій Алчевський
шилася - Олексій все життя наполегливо займався самоосвітою...
У віці двадцяти п’яти років він вирішує, з сущими «копійками» в кишені, перебратися до Харківа, де відкриває на Сумській невеликий чайний
магазин. А незадовго до цього Олексій обвінчався в Курську, куди закинули його комерційні справи, з дівчиною з «пристойної сім’ї» - Христиною
Журавльовою...

Банківський геній

Вражаюче, але природна кмітливість
і неабияка заповзятливість дозволяють Алчевському на початку «банківської лихоманки», в 1866 році, коли в
основному склалася система приватнокапіталістичного кредиту, відкрити, одну з перших в Росії, «спеціалізовану» фінансову установу, призначену
для «позичення грошима» дрібних торговців - Харківське товариство взаємного кредиту.
Через два роки він засновує, з капіталом у півмільйона рублів, Харківський
торгівельний банк, третю в Росії установу акціонерного комерційного кредиту - після Петербурзького Приватного і Московського Купецького банків. Через рік - Друге Товариство взаємного кредиту.
У 1871 році купець 1-ї гільдії Олексій Кирилович Алчевський стає засновником і головою правління ще
одного харківського банку - Земельного. Проект його статуту, він розробляв разом з професором-економістом
І.В. Вернадським, батьком В.І.Вернадського, в майбутньому, першого президента АН України. Банк, що видавав
позики під заставу нерухомого майна поміщикам і селянам в Харківській,
Полтавській, Катеринославській, Курській та Воронезькій губерніях, фінансисти тих років визнавали найкращим
у всій імперії.
Сам же Олексій Алчевський, придбавши землю біля залізничної станції
Юр’ївка на Луганщині, в селі Василівка,
і створивши економію, завів там капіталістичні порядки. Закупивши сучасні сільськогосподарські машини і високопродуктивні породи худоби, він налагодив постачання сільськогосподарської продукції за кордон. Незабаром
капітал недавнього крамаря становив
уже близько 3-4 мільйонів рублів...

копалень з коксовими фабриками і залізничними гілками в Олексіївське гірничопромислове товариство, антрацитові копальні якого були, за оцінками
тогочасних фахівців, «дорогоцінні за…
властивості своїх вугілля і чистоті їх».
До початку ХХ століття Олексіївське
гірничопромислове товариство вважалося третім по видобутку «чорного золота» в імперії. Вугілля приносило акціонерам по півтора мільйона
рублів щорічно. Руда, вапняк, кокс ще кілька мільйонів. А ось чай, торгівлю яким Алчевський в «пам’ять про
батька» не залишав - «усього» 110130 тисяч рублів. Таким чином, особистий статок Олексія Кирилович а до
1900 року становило вже близько 30 мільйонів...
У середині 1880-х років з ініціативи Алчевського били створені Донецько-Юр’ївське металургійне товариство (російська абревіатура –ДЮМО;
сьогодні - ВАТ «Алчевський металургійний комбінат». - С.К) і товариство «Російський Провіданс» в Маріуполі (нині - ВАТ «Маріупольський
металургійний комбінат імені Ілліча». - С.К.).
Тоді газети не скупилися на похвалу, описуючи Алчевського як людину вельми «розумну і енергійну, що
віддає багато сил і зусиль для пробудження фінансового і промислового життя Донецького басейну». І дійсно, створені ним промислові підприємства за обсягами виробництва перевершили «традиційну металургійну
базу Російської імперії - Урал». На території тогочасної України тоді, з 1885
по 1900 роки, виробництво заліза і сталі збільшилося в 27 разів!..
А сам Олексій Кирилович, удостоєний багатьох звань і нагород, став навіть
почесним
громадянином
Санкт-Петербург і фінансовим радником государя...

«Твоя справа - ідейна...»

Перш, ніж на металургійному заводі
Алчевського було виплавлено перший
метал, біля залізничної станції Юр’ївка виросло селище. Робітники оселилися в просторих бараках, майстри
та інженери - в двоповерхових цегляних будинках, розрахованих на чотири сім’ї. Лікарня і школа - були безкоштовними. Взагалі-то ініціатором
«народної освіти», - початкових шкіл
для дітей і «недільних» для їх батьків, практично у всіх інших подібних робочих селищах, - була дружина Олексія Кириловича. Він так говорив Христині Данилівні: «Твоя справа - ідейна, проводь її , а моя справа - розвиток промисловості».
Тоді ж була побудований початковий
навчальний заклад в маєток Алчевських в Олексіївці. Потім - безкоштовна жіноча «недільна» школа в Харкові. Окрім того, Христина Алчевська ініціювала створення першої в місті громадської бібліотеки, а в Сумах - міського книжкового зібрання з «кабіне-

«Вийшов в степ донецьку...»

Володіючи
значними
коштами,
Олексій Кирилович задумує вкласти капітали в нову перспективну галузь - кам’яновугільну справу. Свої зусилля він спрямовує на розвідку і розробку кам’яного вугілля в межах Бахмутського, Слов’яносербського повітів Катеринославської губернії і області Війська Донського. Великою «підмогою» для розвитку промисловості Донбасу стало будівництво Донецької і Катерининської залізничних доріг, ініційованих Алчевським.
У 1879 році разом зі своїм партнером І.Іловайським він об’єднує дев’ять

Пам’ятник Тарасу Шевченку,
споруджений в садибі Алчевських

том для читання». А ще, завдяки її зусиллям, було організовано Товариство
грамотності.
Коротко зауважимо, що дружина капіталіста і мільйонщика була добре відома, як педагог-новатор і літератор,
чию просвітницьку діяльність високо
оцінювали Лев Толстой, Антон Чехов,
Еліза Ожешко, Гліб Успенський та Іван
Франко. Христина Данилівна була обрана віце-президентом Міжнародної ліги освіти, членом багатьох інших російських і зарубіжних просвітительських товариств.
І, звичайно ж, все її благі діяння
були б неможливі без дружньої, головне, фінансової підтримки чоловіка, який на свої кошти будував церкви, лікарні і школи. На його пожертви в Харкові відкрили комерційне
училище і сільськогосподарський інститут, а в Катеринославі - «профільне», гірське, училище...
У 1899-му харківська преса повідомляла, що в саду садиби «металургійного магната» в Мироносицькому провулку «шанувальниками поета,
X.Д. Алчевської з сім’єю» відкрито перший в світі пам’ятник Тарасу Шевченку, створений скульптором Володимиром Беклемішевим.
Ця акція була на кшталт подвигу,
адже в той час в Росії творчість Кобзаря намагалися не популяризувати.
Але, не дивлячись на деяке фрондерство Алчевський, філантроп і меценат, був удостоєний дворянського титулу і нагороджений Золотою медаллю
зі Станіславською стрічкою...

«Харківський крах»

Тим часом Росію став захльостувати «дев’ятий вал» економічної кризи. Уже в перші місяці 1900 року по
Юр’ївську прокотилися тривожні чутки про закриття підприємства. Стали
закриватися навколишні шахти. Тільки заводи Донецько-Юр’ївського металургійного товариства продовжували з потугами виплавляти сталь. Ось
тільки продукція, яка не знаходячи
збуту, складувалася, погрожуючи незабаром заповнити весь вільний простір на заводському подвір’ї. Алчевський, єдиний з заводчиків, своїх робітників не звільняв... Не кращим було
становище і у Харківського торгового
і Земельного банків. Федір Рофе-Бекетов, правнук Алчевських, розповідав,
що «Олексія Кириловича дуже пригнічувала думка про те, що крах очолюваних ним банків призведе до втрати заощаджень багатьох, в загальному,
простих людей, які довірилися йому».
І тоді, пересиливши гордість, він відправляється із «уклінним проханням»
до Миколи II: надати заводу, на рівних
з іншими металургійними
підприємствами Росії підставах, частину державних замовлень. Але 4
травня 1901 року міністр фінансів
Сергій Вітте дає категоричну відмову: «ДЮМО раніше не був казенним
постачальником»...
Через три дні «фінансовий геній»
Олексій Кирилович Алчевський кинувся на рейки
Царськосельського вокзалу, виплавлені в Юр’ївську...
А через короткий час стався відомий з історії «харківський крах»: торгівельний банк був закритий, Земельний - перейшов у власність московським фабрикантам і банкірам Рябушинським, а підприємства Алчевського - державі...
Через два роки уряд задовольнив
клопотання місцевих промисловців,
і залізнична станція Юр’ївка була перейменована в Алчевське. А від назви станції отримало назву і селище заводу ДЮМО, що згодом стало містом...
Уже в перші роки радянської влади
ім’я подружжя Алчевських намагалися забути і ошельмувати, проте на захист батьків виступила вже відома на
той час українська поетеса Христина Олексіївна Алчевська, яка рішуче
заявила хулителям, що імена її батьків «не викреслити при всьому бажанні з історії ніяк»...

Сергій КУЛІДА
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Олексій Кирилович вважався
в Російській імперії «фінансовим генієм». Його дружина - видатним педагогом, що поклала
життя на вівтар народної освіти. Їх шестеро дітей також цілком
віддали себе служінню Батьківщині: Дмитро був кандидатом
природничих наук, Григорій - популярним композитором, Анна,
вийшовши заміж за «будівельника Харкова» архітектора Олексія
Бекетова, - допомагала матері
в її працях на ниві освіти, Микола - театральним критиком,
автором першого радянського букваря для дорослих українською мовою, Іван - «королем тенорів», співаком зі світовим ім’ям,
Христина - українською поетесою
і педагогом ...
Це таким як сім’я Алчевських могли би бути адресовані рядки
Тараса Шевченка: «От де, люди,
наша слава, слава України...»
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З ПИТАНЬ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ: (044) 383 50 73; (093) 418 61 69

Вітаємо з днем народження!
Савицьку Богдану Іванівну,

керуючого справами Ворзельської селищної ради

Панчук Валентину Сергіївну,

спеціаліста І категорії служби у справах дітей та сім’ї
Бучанської міської ради

Янкового Романа Васильовича,
депутата Бучанської міської ради

Гордейчук Олену Миколаївну,
директора Центрального
будинку культури

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

День ангела

Вітаємо іменинників
та іменинниць!

10 листопада - Арсеній, Максим,
Неоніла, Костянтин
11 листопада - Анастасія, Марія, Клавдій
12 листопада - Зіновію, Артем, Олена
13 листопада - Никодим, Свирид
14 листопада - Дем’ян, Іван, Кузьма
15 листопада - Афоній
16 листопада - Гертруда, Георгій, Йосип
17 листопада - Симон, Інокентій, Фаїна
18 листопада - Наталя, Ганна, Григорій, Галактіон

РЕМОНТ
И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Замена пружин, механизмов трансформации,

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

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО!

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

На друкарське виробництво
ТОВ «АРТ-ПРЕС КИЇВ» (м.Буча)
терміново потрібні:

- брошурувальники,
- палітурники,
- оператори після друкарського обладнання.
Тел. 284-08-60; 050-415-31-00
На постійну роботу потрібен водій із категорією D
Заробітна плата за домовленістю.
Звертатись за телефоном: 063-599-64-44

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

Ремонт
холодильників
та пральних
машин

тел. (066) 021-22-18
Сергій

Учителька:
- Діти, назвіть єдиного звіра, якого боїться лев.
Петрик, не роздумуючи:
- Левиця, Маріє Петрівно!

***

- Студент завалив
сесію.
Телеграфує мамі:
- Мамо, вигнали з
інституту, підготуй
тата.
І одержує відповідь:
- Тато готовий, підготуйся сам!

***
Втрачено свідоцтво про право власності на житло №1002 , видане
22.12.1998 року виконкомом Ірпінської міської ради, на ім’я
Мельник Іван Митрофанович та членів сім’ї, вважати недійсним.

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
Засновник: Бучанська міська рада
Головний редактор: Сергій КУЛІДА
Адреса редакції: 08292, Буча,
вул. Києво-Мироцька, 104-б,
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Бучанська рада інформує
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ЗВІТІВ
ДЕПУТАТІВ БУЧАНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
VII СКЛИКАННЯ
На виконання ст.16 Закону України
«Про статус депутатів місцевих рад»,
керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Призначити звіти депутатів Бучанської міської ради VІІ скликання перед
виборцями 12, 19 та 20 листопада 2016
р. на 13:00 та 14:00 згідно з додатком.
2. Повідомити виборців про час і місце проведення звітів через газету «Бучанські новини» або в інший спосіб.
3. Керівникам підприємств, установ
і організацій та посадовим особам виконавчого комітету Бучанської міської
ради сприяти депутатам в організації
звітів перед виборцями.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань регламенту, правової політики,
депутатської етики та контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.

Графік проведення звітів депутатів
міської ради VII скликання
перед виборцями

Відповідно до Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» та
ст.16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»:
- 12 листопада 2016 року о 14:00 відбудуться звіти депутатів Бучанської
міської ради перед виборцями:
1. В приміщенні Центру творчості,
вул. М. Гориня (Будьонного), 2, в.о.
директора Дубравіна О.В., відповідальний – Войтенко Л.Л., завідувач бюджетним відділом:
• Данюк Р.А., округ № 1
• Таможній О.В., округ № 2
2. В приміщенні Бучанської міської
ради (зала засідань) вул. Енергетиків,

12, Пронько О.Ф., в.о.керуючого справами, відповідальний – Жуковець В.М.,
в.о.завідувача відділом містобудування
та архітектури:
• Козак І.О., округ № 3
• Войналович Л.М., округ № 4
• Кравчук О.П., округ № 6

• Янковой Р.В., округ № 20

8. В приміщенні Будинку культури,
вул.Яблунська, 15, директор Ларіонова В.П., відповідальний – Архипенко
С.П., начальник служби у справах дітей та сім’ї:
• Йощенко М.М., округ № 21
2.1. В підвальному приміщенні коо• Гарбуз О.Л., округ № 22
перативного будинку №15 по вул.Нове
• Мостіпака С.В., округ № 23
Шосе (зала засідань) - відповідальний –
Носок М.С., в.о. завідувача відділу пла9. В актовій залі адміністративного
нування доходів та податкової політики: корпусу КП «Фірма «Агробудпостач»,
• Сотніков О.Л., округ № 5
вул. Яблунська, 144, директор Іващенко П.М., відповідальний – Романенко
3. В приміщенні ЗОШ № 4, вул.Енер- О.В., в.о. завідувача організаційно-кагетиків, 4, директор Літкевич А.М., дровим відділом:
відповідальний – Лукіна О.В., завіду• Карпенко А.В., округ № 25
вач відділом економіки:
• Григорусь М.П., округ № 26
• Олексюк В.П., округ № 7
• Наконечний М.П., округ № 8
10. В приміщенні ЗОШ № 3, вул.Вок• Паустовський Д.Л., округ № 9
зальна, 46-а, директор Морозенко Л.О.,
відповідальний – Коваленко С.М., началь4. В приміщенні Центрального будин- ник відділу з надзвичайних ситуацій:
ку культури, вул.Пушкінська, 61-в, ди• Черненко О.В., округ № 27
ректор, Гордейчук О.М., відповідальний
• Сусліна Л.В., округ № 28
– Докай О.А., завідувач відділом ЖКГ:
• Березинець О.Є., округ № 30
• Джунь Г.Я., округ № 10
• Крупа Г.І., округ № 31
• Якубенко В.А., округ № 12
• Великодний А.В., округ № 32
• Цип`ящук К.О., округ № 13
• Хуторянська Н.В., округ № 34
19 листопада 2016 року о 13:00 відбудуться звіти депутатів Бучанської
5. В приміщенні ЗОШ № 5, вул.Вок- міської ради перед виборцями:
зальна, 104, директор Наконечний
В приміщенні ЗОШ № 3, вул.ВокзальМ.П., відповідальний – Якубенко С.В., на, 46-а, директор Морозенко Л.О., відзавідувач відділом обліку та звітності: повідальний – Назаренко Г.В., в.о.на• Волковський А.Д., округ № 11
чальника Управління праці та соціаль• Подкідишев А.С., округ № 33
ного захисту населення:
• Животовський О.В., округ № 24
6. В приміщенні ЗОШ № 1, вул. А.Ми• Окоєв І.М., округ № 29
хайловського, 74, директор Ісакова
Н.В., відповідальний – Вознюк Г.А., за20 листопада 2016 року о 13:00 відбувідувач земельним відділом:
дуться звіти депутатів Бучанської місь• Квашук О.Я., округ № 14
кої ради перед виборцями:
• Османов М.Ш., округ № 15
на перехресті вул. Івана Франка та
• Хвостенко В.В., округ № 16-18
Сім’ї Красовських (біля дитячого май• Кухаренко В.М., округ № 18-16
данчика) – відповідальний – Левчук В.В.,
головний спеціаліст юридичного відділу:
7. В приміщенні ЗОШ № 2, вул. Шев• Ямненко О.В., округ № 19
ченка, 14, директор Волинець Л.О., відповідальний – Ілюхіна А.В., завідувач
Голова комісії з питань регламенту,
відділом держархбудконтролю:
правової політики, депутатської
• Ісламова А.В., округ № 17
етики та контролю за виконанням
• Хвостенко В.В., округ № 16-18
рішень ради та її виконавчого
• Кухаренко В.М., округ № 18-16
комітету К.О. Цип’ящук

ДЕ КРАЩЕ

Ремонт та регулювання
металопластикових вікон

Металопластикові вікна – важливий елемент, що забезпечує зберігання тепла та комфорту у житлі. Проте інколи сучасні вікна, котрі ще недавно задовольняли їх користувачів, перестають виконувати свою
основну функцію. І тоді господарі
скаржаться, що навіть через закрите вікно відчувається протяг або вікно мокріє , можливо вікно проблематично відкривається чи закривається. На жаль, немає нічого вічного. Проте відрегулювати несправність чи замінити деталь, що вийшла
з ладу, значно дешевше, ніж замінювати повністю весь механізм.
У допомогу стануть компанії, що займаються ремонтом і регулюванням
металопластикових вікон та інших
конструкцій. Самостійне не професійне втручання, тобто невдалий ремонт
і регулювання вікон може привести до
поломки фурнітури і в подальшому до
її заміни, що коштує дорожче за виклик «віконного» майстра.
З метою заощадження грошей та
тепла у вашій оселі, ми підготува-

ли огляд фірм, що пропонують здійснити ремонтні
роботи металопластикових вікон.

ПП «Клініка вікон»
(вул. Енергетиків, 2)
Виклик майстра та діагностика – 50 грн (по Бучі, Ірпені, Ворзелі).
Зробити регулювання стулок вікна
(регулювання, змащення фурнітури та
ущільнювальної гуми) – 50 грн.
Заміна ручки на вікні чи балконі –
від 50 грн.
Заміна віконного замка – від 200 грн.
Встановлення підкладки під склопакет – від 2 грн.
Заміна склопакету – 100 грн (за роботу).
Kolo-Vikna (з Ірпеня)
Виклик майстра – 50 грн.
Регулювання та ремонт фурнітури,
усунення дрібних несправностей – від
50 грн.
Заміна склопакету – 100 грн.

Vikna Good (з Києва)
Виклик майстра – 150 грн.
Зробити регулювання стулок вікна
(виявлення причини несправності та
регулювання, змащення фурнітури та
ущільнювальної гуми) – від 50 грн.
Заміна ручки на вікні чи балконі –
від 100 грн.
Заміна склопакету – залежить від
розміру склопакету.
«Олимп-Спорт»
(Буча, вул. Чкалова, 1)
Виклик майстра та діагностика – 50
грн (по Бучі).
Заміна ручки на вікні чи балконі –
від 50грн.
Заміна склопакету – 150-200 грн.
Підготувала 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

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

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

120 тисяч гривень,
який включає сім хіміотерапій. Потрібно
зібрати ще 100 тисяч
гривень. Сума для нас
дуже велика. Тому
просимо у вас будьякої 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.
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