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Суд захистив вибір громади!
Апеляційний суд Києва скасував рішення
Печерського суду про відсторонення від
займаної посади Анатолія Федорука..

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

Читайте в номері

Буча буде доводити правоту
у вищих судових
.2
інстанціях
Зима – 2014, що
змінила все життя
Вода в Бучі є!
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Не трапилася ще Україні
доленька...
.5
ЧАС РЕЛАКСУ

Перепілки Гречаних:
корисно і дохідно
Новини одним рядком
• З нагоди Європейського дня
із захисту дітей від сексуальної
експлуатації та сексуального
насильства Службою у справах дітей та сім’ї Бучанської
міської ради організовано та
проведено засідання круглого
столу на тему: «Попередження
насильства в сім’ї та профілактика жорстокого поводження
з дітьми» та затверджено міський План заходів
проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти
насильства» у 2016 році.
• На вулиці Жовтневій проводять кронування
дерев. До проведення робіт долучилося підприємство»Деліція», яка дбає
про благоустрій довкола свого павільйону.
• 14 листопада Бучанське
відділення ПриватБанку в
рамках благодійної допомоги
передали Бучанській ЗОШ І ІІІ ст. № 1 два комп’ютери для
комп’ютерного класу.
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• Учні ЗОШ № 4 відвідали
хлібзавод, де ознайомилися
із процесом випікання хліба
та хлібобулочних виробів
від замішування тіста до
пакування; діти спробували
себе в ролі пекарів, а потім
чаювали з власноруч випеченими смаколиками.
• Кросбукінг – в моді: 16 листопада учні Бучанської Української гімназії
обмінювалися книжками та мали змогу поділитися враженнями від прочитаного.
• Бучанські діти побували в дитячому парку
професій «Кідландія» – це справжня країна
для дітей, зі своїми законами та правилами, власною
економікою й грошовою
одиницею. У Кідландії діти
– головні. Дорослі можуть
потрапити до проекту лише
в супроводі дитини.

Увага! Фотоконкурс!

«Я читаю «Бучанські новини»
Редакція газети «Бучанські новини» оголошує конкурс, у результаті якого троє переможців отримають
книгу-бестселер, що є хітом продаж книжкового клубу «Семейного досуга», головного редактора Сергія Куліди «Красные шпионы».
Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно сфотографуватися з газетою «Бучанські новини» та надіслати фотокартку з підписом, вказавши своє ім’я та прізвище, контактний телефон. Фотографії на конкурс відправляйте
на e-mail: buchanews@ukr.net.
Оригінальність й фантазія – головний крок до перемоги.
Найцікавіші фотосюжети, що найбільше викличуть заОлена ШКЛЯР:
хват, посмішку чи здивування у читачів, будуть відзначені.
«Мій ранок почався з еспреПідтримуйте конкурсантів у мережі Фейсбук
со і «Бучанських новин». У ТК
та за телефоном редакції
«Варшавський ринок» в па48-305; (044) 383-50-73).
вільйоні №37 завжди смачна
Переможцями стануть ті, хто отримає найбільшу Приз – книга головного редаккава i свіжі новини».
тора «БН» Сергія Куліди «Краскількість голосів.
ные шпионы».

Пропозиція тижня

Завітайте до редакції «БН» з 25 листопада до 2 грудня та отримайте
знижку 50% на рекламні оголошення,
іміджеві статті чи привітання.

Цікавий та цінний
подарунок, який
нагадуватиме про себе
щотижня

Наближається Новий рік разом з очікуванням приємних сюрпризів і подарунків.
Для бучанців, які хочуть порадувати своїх рідних, ми пропонуємо цікавий та необтяжливий за вартістю
варіант подарунку: передплату газети
«Бучанські новини».
Це саме той подарунок, що нагадуватиме про себе щотижня, так як газета
виходить кожної п’ятниці.
Вартість передплати на рік становить 144 грн 28 копійок.
Чекаємо на Вас!
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Порядок денний пленарного
засідання 21 сесії VII скликання
29 листопада 2016 року

До 3-ої річниці Революції Гідності

стан сплати податків, зборів та обов’язкових
1 Про
платежів до бюджету міста за 9 місяців 2016 року
виконання бюджету міста Буча за 9 місяців 2016
2 Про
року
фінансування місцевих Програм Бучанської міської
3 Про
ради за 9 місяців 2016 року

День Гідності і Свободи –
відгомін Майдану в наших

21 листопада бучанці щиро віддали
шану громадському подвигу, вшанували
патріотизм і мужність людей, які свідомо
виступили проти януковицького деспотизму і московської агресії. Величність
цього державного свята у відчутті гордості і власної відповідальності за гідне
життя прийдешніх поколінь.

Серед сотень тисяч українців на Майдані були
сотні бучанців. В обороні Майдану, медичних
пунктах, молитовних наметах, на центральній
сцені. Долаючи неймовірні труднощі, підвозили
шини і дрова, розбирали бруківку, роздавали
лимони, вітаміни, теплий чай з термосів, зимовий одяг. Ховаючись від влади, надавали допомогу пораненим у відділенні травматології. Сотнями копій розходилися вірші за підписом Лани

Славіної. Допомагали фінансово, хто скільки міг.
Хтось боявся і ховався на дивані, потерпаючи
від жаху перед телевізором. А хтось боявся, але
вірив у перемогу і діяв, долаючи страх.
Великим ризиком було створення Громадської
ради і блокпостів, але створили, зупинивши
мародерів з анти-майдану. Минають напружені
роки після подій 2014 року, і боротьба триває
далі - проти зовнішніх і внутрішніх
ворогів. Не з доброго дива, а у відповідь на політичний тиск у місті створена і діє Координаційна рада для порятунку місцевого самоврядування.
Це не наша війна, вона нам нав’язана,
але перемога буде нашою.
Нагадуванням про рішучість народу служить шолом і саморобний щит
нашого земляка, захисника Майдану,
які зберігаються в «Бучанській варті».
Герої були, герої є, герої будуть!
Про це щиро говорила уповноважена у справах територіальної громади
Світлана Гордієнко. А багаторазова
переможниця обласних літературних
фестивалів Ангеліна Познякова на
високому піднесенні прочитала свій
чудовий вірш, присвячений Героям Майдану.
Школярка Ірина Авдіюк присвятила пісню «Не
твоя війна» захисникам Вітчизни.
Мітинг завершився багатоголосими вигуками
«Слава Україні!», «Героям слава!» та «Герої не
вмирають!»
Іван ЖУК
Микола ДЕМ’ЯНОВ

4 Про внесення змін до бюджету міста Буча на 2016 рік
5 Про розгляд проекту бюджету міста Буча на 2017 рік
6 Про роботу відділу освіти Бучанської міської ради
Про заслуховування звіту про роботу постійної комісії
питань регламенту, правової політики, депутатської
7 зетики
та контролю за виконанням рішень ради та її
виконавчого комітету
Про заслуховування звіту про роботу постійної
з питань соціально-економічного розвитку,
8 комісії
підприємництва, житлово-комунального господарства,
бюджету, фінансів та інвестування
заслуховування звіту про роботу постійної комісії з
9 Про
питань містобудування та природокористування
Про заслуховування звіту про роботу постійної комісії
10 з питань освіти, культури, спорту, справ молоді та
гуманітарних питань
розгляд звернень щодо внесення змін до договорів
11 Про
оренди земельних ділянок
11.1. Про розгляд звернення Державного територіальногалузевого об’єднання «Південно-Західна залізниця»
(щодо встановлення мінімального розміру ставки
земельного податку). Земельна ділянка, площею 54,2
га, на території м. Буча)
використання об’єктів комунального майна
12 Про
(нежитлових приміщень) територіальної громади м. Буча
13 Про розгляд юридичних питань
14 Про найменування вулиць в місті Буча Київської області
Про затвердження детального плану території,
орієнтовною площею 15,0 га, для розташування
траси, об’єктів адміністративно-побутової
15 картингової
і технічної інфраструктури та реконструкції існуючої
автомототраси в межах вулиць Промислова та М.
Волобуєва в місті Буча Київської області
Про відмову в розробці ДПТ, орієнтовною площею 2,0
для розміщення індивідуальної житлової забудови
16 га,
в м.Буча в межах вулиці Гостомельської та провулку
В.Семоненка
Про передачу житлових будинків №101 по вул.
17 Вокзальна, №3 по вул.Нове шосе в м.Буча на баланс
ОСББ «Буча-Гулівер»
вирішення питань регулювання земельних відносин
18 Про
громадян, підприємств, установ та організацій
19 Депутатські запити
20 Різне

Позиція
Буча буде доводити правоту у вищих
судових інстанціях

Про це повідомив юрист Бучанської міської ради Тарас Шаправський у зв’язку з відмовою
Господарського суду у справі за
позовом БМР до Кабінету міністрів. У позові Бучанської міської ради до Кабінету міністрів
України та Прокуратури Київської області йшлося про усунення перешкод у користуванні майном та землею територіальної громади міста Буча.

Ситуація, яка спровокувала це звернення, є безпрецедентним випадком
в історії України. Позиція БМР грунтується на тому, що рішення Ірпінського міського суду 2014 року, стосувалося виключно 14 га земель, а зовсім не 890 га території Бучі. Крім того,
прокуратурою Київської області було
спрямовано в ряд установ листи з вимогами змінити цільове призначення,
нібито на виконання рішення суду.
В свою чергу, нами було доведено,
що дані дії правоохоронців є абсолютно безпідставними і необгрунтованими. Сам прокурор зазначив,
що листи носять виключно рекомендаційний характер, а не спрямовані на реалізацію повноважень
прокуратури. Тоді виникає питання, чому прокуратура рекомендує

Новини Київщини
24 листопада, в населених
пунктах Київської області відбувся розширений прийом громадян в рамках національного
проекту «Діалог народу і влади
та протидія корупції».

державним органам вчиняти незаконні дії? В будь-якому випадку
юридична служба БМР вбачає підстави для апеляційного оскарження
і буде доводити свою правоту у вищих судових інстанціях.
- Що робити людям, зокрема лікарям, вчителям, яким міською
радою виділені земельні ділянки,
що потребують оформлення?
Тим людям, які не встигли приватизувати, оформити земельні ділянки, навіть якщо є рішення ради,
згідно з законом потрібно розробити проект землеустрою. Органи
Держгеокадастру, зважаючи на ці
листи прокуратури області, бояться чинити будь-які дії з погодження цих проектів. Вони дають на да-

ний час висновки з відмовами в погодженні. А без виконання вказаної
умови проект землеустрою не може
бути затверджений радою, і жодна земельна ділянка не може бути
оформлена у приватну власність.
Тому ця ситуація заморозилась, і
не зрозуміло чим вона закінчиться
без прийняття зваженого рішення.
Більшість людей це розуміє, згуртовується і оскаржує ці дії. Якщо ми не
заявимо і не покажемо абсурдність
цієї ситуації, нас так і не почують.
Ситуація, що склалася в результаті тиску на орган місцевого самоврядування, була прогнозована, але
це не значить, що потрібно сісти і
скласти руки.
- В разі, якщо термін приватизації спливає до кінця цього року, як
діяти власникам ділянок?
Тут виходить повний правовий колапс. Реальність така, що органу місцевого самоврядування інкримінуються
зловживання за виконання своїх прямих повноважень. З метою уникнення
такої ситуації реалізація цих повноважень призупинена. До нас щодня приходить велика кількість звернень поновити договір оренди, продовжити
термін дії. Але всі дії щодо земельних
питань призупинені.
Інформація БН

Розширений прийом громадян – як
протидія корупції

Мета цього проекту – спілкування
представників влади з громадянами
України через розширений прийом,
що надає можливість безпосередньо спілкуватись громаді населених
пунктів з керівниками підрозділів
державної та міської влади район-

ного, міського чи обласного рівня у
форматі публічності. Такий формат
посилює відповідальність державних службовців перед громадою та
є дієвим механізмом боротьби з корупцією.

Прокуратура Київської
області повідомляє
Останнім часом у засобах масової інформації розповсюджуються відомості про
зупинення діяльності Бучанської міської ради, відмови у приватизації земельних ділянок, на яких розташовані раніше
збудовані житлові будинки, невиплати
працівникам комунальних установ заробітної плати внаслідок перешкоджання
органами прокуратури у розпорядженні
Бучанською міською радою майном, тощо,
у тому числі земельними ділянками та зеленими насадженнями у межах міста Буча.
Вводячи в оману місцеве населення, Бучанська міська рада ініціювала ряд судових справ до прокуратури Київської області та Кабінету Міністрів України про
усунення перешкод у здійсненні повноважень щодо володіння, користування та
розпорядження земельними ділянками та
зеленими насадженнями.
Обґрунтовуючи позовні вимоги, місцева
влада ставить під сумнів верховенство права та вважає «помилковим» рішення Верховного Суду України від 16.12.2015, яким
встановлено порушення законодавства
Бучанською міською радою при розпорядженні лісовими ділянками колишньої Бучанської лісової дачі в межах міста Буча.
Враховуючи позицію прокуратури Київської області, господарський суд міста
Києва відмовив міській раді у задоволенні вказаних позовів, що підтверджує
відсутність перешкод та втручання органів прокуратури у діяльність органу
місцевого самоврядування у галузі земельних відносин.
Прокуратура Київської області і надалі
буде захищати власність держави на лісові
землі колишньої лісової дачі у межах міста
Буча, які відповідно до вимог земельного
законодавства не можуть перебувати у
приватній власності.
Прес-служба прокуратури
Київської області

Для багатьох інформаційні повідомлення із зони АТО
стали звичною справою навіть тоді, коли в них йдеться
про так званих 200-их. А для жінок по всій Україні, що
залишились без чоловіків, а тисячі дітлахів без батьків
– це вічний біль. Про них, чиїх рідних забрала війна,
про безсонні ночі та море сліз – буде наша розповідь.
21 лютого 2016 року до
Бучі надійшла сумна
звістка – місто втратило на війні ще одного
Героя, десантника
81-ї бригади ВДВ,
старшину роти Сергія
Жембрівського.
Це виглядає, як злий
жарт долі. Сергій Жембрівський на початку лютого прийшов у довгоочікувану відпустку з передової. В Бучі його поверненню раділи друзі і знайомі, та найбільше чекали старшину з війни найрідніші люди – дружина
та донька. Вони не хотіли відпускати Сергія назад на війну, та він мусив
йти, до того ж, до кінця
служби залишалось всього півтора місяця. Тож чоловік
знову відправився на фронт
захищати свою країну…
«Він був на передовій з самого початку війни. Ми вже рахували дні до того, як він повернеться додому і буде в безпеці. Та минуло лише два дні
після його від’їзду на фронт,
як трапилась жахлива подія»,
- зі сльозами на очах згадує
його дружина Олена.
Із Сергієм на війні стався
нещасний випадок, причина
смерті за даними судмедекспертизи – асфіксія. Він помер
всього в декількох метрах від
лікарні, медпрацівники йому
так і не встигли надати необхідної допомоги.

Із глибин
пораненої душі…

Олена розповідає, що її чоловік був доброю людиною, гар-

ним батьком та мав дуже багато друзів. Він був з тих, як кажуть : «Хто сам залишиться
голодним, але всіх нагодує».
Сергій мало розповідав рідним про війну, завжди на все
відповідав, що в нього все добре. Переводив розмову на побутові теми: що не голодний,
що не потерпає від холоду. І
переводив усе на жарти, ніби
дружині лише здається, що
він голодує, адже за час служби схуднув більше ніж на 20 кг.
А щодо його героїчних вчинків на фронті вона дізналась

Богдан Яворський – справжній українець, що брав активну участь в подіях
Майдану, та з самого початку війни
займається волонтерством. Все те, що
для нього було важливим раніше, вже
давно відійшло на другий план. Адже
тепер його хвилює лише одне: щоб
всі друзі на війні залишалися живими.
Про свої спогади та думки про Революцію Гідності, про зміни та про війну,
що досі продовжується, Богдан Яворський розповів «БН».

Повна тьма

від побратимів
вже після
смерті чоловіка. Наприклад,
про те, як він врятував хлопців, що знаходились в оточенні ворогів.
Олена згадує, що перед виїздом чоловіка на фронт в неї
не було тривожних передчуттів, та, схоже, відчуття неповернення було у Сергія:
«Під час відпустки пропонувала йому сходити разом
з донькою купити собі теплі
речі. Та він лише відповідав,
що йому нічого не потрібно. А після похорон дізналась
від знайомих, що він прощався з ними немов назавжди,
щось відчував певно… Шкодую про те, що не зайшла разом з ним до вагону, провела
на війну в останній раз тільки
до потяга, особливо і не попрощалась…», - болісно згадує Олена.

Випробування долі

Олена Жембрівська дуже сумує за чоловіком. Для неї його
смерть – вже не перша болюча втрата. Чотири роки тому
не стало їх з Сергієм рідного сина, а невдовзі після смерті чоловіка – померла мати… Зараз дві
мужні жінки – мати і
донька героя вимушені
тяжко працювати, щоб
утримувати себе.
«Єдине, що мене зараз
тішить – це те, що я маю
доньку», - щиро розповідає Олена.
Дочку героя звуть
Даша, вона студентка одного з київських
вишів та нині суміщає
навчання з роботою,
адже фінансово родині Жембрівських зараз
дуже важко.
Після смерті Героя, десантника 81-ї бригади ВДВ, старшини роти Сергія Жембрівського, а для них – просто
чоловіка та батька, жінки
продовжують жити там, де
і раніше, в тісних кімнатах
одного з гуртожитків Бучі. І
хоч вони не люблять просити допомоги, нині дуже її потребують…
Галина КАМІНСЬКА

Я приїхав на Майдан 1-го грудня, одразу
після цинічного і жорстоко побиття студентів. В цей день приїхав і мій брат з Житомира
зі своїми друзями. Спочатку ми жили в житомирському наметі, а згодом я жив разом з
одним із перших героїв Небесної сотні – Михайлом Жизневським. Пам’ятаю, як разом з
ним на холоді їли «Мівіну».
Потім були штурми, протистояння на Грушевського. Ми ходили до наметів лише погрітися і одразу повертались назад. А згодом
трапилось найстрашніше – розстріли… Нікуди не зникає біль тих днів, коли доводилося витягати трупи від Михайлівської площі
під готель «Козацький». І повна тьма... Після
цього я принципово навіть не хочу заходити
поїсти в Макдональдс, що на Михайлівській.
Тому що пам’ятаю, як там в ряд лежали розстріляні люди, загорнуті в старі ковдри і жовто-блакитні прапори.
Коли з Майдану я їздив додому, щоб помитись чи переодягнутись, завжди було трохи
страшно – міліція за вказівкою згори «пакувала» тих, хто «пахне багаттям».

Бучанці на Майдані

Багато з бучанців брали участь у подіях
Майдану. Чимало з них пішли на війну, чимало з них вже загинуло… В подіях на Грушевського я брав участь разом з Василем Щербаковим, що зараз є вже демобілізованим бійцем 11-го ОМпБ, позивний «Сват». Він одразу після захоплення Криму одним з перших
відправився на війну. А я, натомість, розпочав допомагати нашим бійцям з Бучі. Відстоював гідність на Майдані і Андрій Блонський, який нещодавно пішов з життя...
Пам’ятаю, як позивний «Єнот» з 75-ї бригади, коли на Інститутській міліція розганяла учасників руху протесту, зламав головою в
касці закриті двері в метро, тим самим врятувавши дуже багато людей. І я назвав лише деяких з тих людей, що брали участь в революції.
Майдан – це коктейлі Молотова, холод, дим,
вогонь, постріли, абсолютна темрява… Та

попри це, ти відчуваєш таку силу – силу єдності і впевненості, що цей народ не зламати. Майдан був випробуванням для багатьох.
Саме там проявилися по-справжньому добрі
люди. Якось ми везли дрова з одним бучанцем на Майдан, і тоді я йому сказав: «Зараз
якщо нас зупинять з цими дровами, то можуть за новими законами посадити за грати
років на десять. Їдемо?» Він відповідає: «Так
звісно, ми ж їдемо до своїх».

Люди змінились, а влада - ні

Майдан не закінчився… Він триває. А в країні, на жаль, за три роки мало що змінилося. Але
революція сталась в душах багатьох українців.
Якось під час затишшя на Майдані, ми кололи замерзлий сніг і набивали ним мішки на барикади. Тоді з-поміж інших я помітив жінку,
вдягнену в шубу мабуть тисяч за тридцять доларів. Вона колола лопатою цей сніг, а її чоловік засипав його в мішки. Мені просто стало
цікаво - чому вона тут. Згодом виявилось, що
ця жінка має власний бізнес і вийшла на Майдан, щоб протидіяти свавіллю влади.
Тож, якщо такі заможні люди вийшли
на боротьбу, тоді дійсно в людях щось
змінилось.
Ми - не росіяни, які не можуть зрозуміти, що мають узурпатора при владі. Українці -вільний народ, і це довів
Майдан, висловивши недовіру владі, яка зрадила його. Не буду коментувати, що в Україні відбувається зараз, але на той час, це був дійсно спалах Гідності. Вважаю, що нині нічого
не змінилось, адже корупція не вичавлена, а при владі немало тих, хто піклуються лише про власне збагачення.

Випробування на гідність

Потім Україна втратила Крим – чомусь без
єдиного пострілу. Почалася війна на Сході,
хоча вона і не визнана владою. Хіба може антитерористична операція тривати два з половиною роки? За 2014-2015 роки скільки патріотів
– цвіт нації – полягло у котлах та неоголошеній
війні? А в громадському житті йде інша війна –
уже між патріотами, одурманеними пропагандою людьми, яких зіштовхують лобами один з
одним. Адже воюють не політики, а звичайні
люди: інженери, таксисти, шахтарі…
Для мене особисто і події Майдану, і ця кровопролитна війна змінила все. І робота, і сім’я у
зв’язку з цим відійшли на другий план. Мене це
зараз не цікавить. А цікавить лише те, щоб приїхати на війну і побачити своїх друзів живими.
Спілкувалась Галина КАМІНСЬКА

ГІСТЬ РЕДАКЦІЇ
ОСОБИСТА
ДУМКА

Буча - місто, у яке неможливо не закохатися

З 1 січня 2007 року Буча офіційно отримала статус міста обласного значення. А вже
через рік - у 2008 році - була визнана одним
із найкомфортніших міст для проживання в
Україні. У 2012 році посіла 11 місце в рейтингу найчистіших міст України, поступившись
лише містам Західної України.
А гарним містом Буча стала завдяки Анатолію Федоруку. Як і до кожного мера, до нього
є безліч питань... Але багато років поспіль бучанці довіряли йому управління містом. Тому
саме бучанці мають вирішувати кому бути
їхнім мером. А відсторонення Федорука - це
позбавлення жителів міста права вибору…
Крім того, я - та людина, якій важливо з якої
саме чашки пити каву, на якій лавці сидіти
у парку і якого кольору у мене сьогодні манікюр. Гармонія і естетичні емоції народжують натхнення і гарній настрій. А з гарним
настроєм вирішуються чи не всі проблеми!
Якось на вихідних з донькою поїхали прогулятися Маріїнським парком, що в Києві,

який раніше надихав і дарував нові емоції. Це
було моє улюблене місце для релаксу і «перезавантаження». Але, як виявилось, за декілька років змінилось дуже багато. Чисті, зручні
та доглянуті парки і сквери нашого регіону
розбалували нас. Ми звикли до рівної бруківки, зелених газонів і зручних лавок!
До гарного швидко звикаєш і різницю відчуваєш особливо у порівнянні. Київські
парки вже давно не можуть конкурувати з
нашими. Чого лише вартий Бучанський міський парк! 42 га доглянутої території: ротонда,
скульптури, затишні місця для відпочинку,
рівнесенькі стежинки для прогулянок...
Дарина Катькало, з соцмережі ФБ
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Відчуття
неповернення

Зима – 2014, що змінила
все життя

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Редакція «БН» до Дня Української армії презентує проект
«В серці назавжди» - цикл історій-розповідей, в яких
мужні жінки розповідають про своїх чоловіків-героїв.
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Наталія Денисівна нещодавно відвідала Бучанський міський відділ освіти, де мала спілкування з директорами шкіл, завідуючими дитсадочків та
методистами стосовно комплексного
підходу у викладанні шкільних предметів. Своїми переконаннями і своїм баченням вона також поділилася в

Наталія Мацько, вчитель,
дослідник, автор серії підручників
з математики, є пристрасною
поборницею створення та
запровадження інтегрованих
шкільних підручників з предметів.
школах, де мала змогу показати зразки експериментальних підручників з
математики – від дошкільної до старшої ланок освіти.
За її переконанням, кожен навчальний
предмет, включаючи математику, поряд
з викладанням суми знань, повинен відображати всю повноту уявлення про
світ, наше оточення, суспільство, практику життя тощо. І такий інтегрований
підхід має бути закладено в підручниках школи майбутнього.
В бесіді з журналістами «БН» Наталія Мацько особливо наголошувала
на існуванні так званого ефекту «лебідь-рак-щука» в сучасній освіті, коли
кожен предмет викладається осібно,
відокремлено від решти дисциплін.
При цьому увага учня фокусується
тільки на вузькій сумі знань без інтегрування їх у цілісну світоглядну картину. При інтегрованому підході розвивається не лише наукове мислення
учня, але й його соціальні навички і

Шкільне навчання:
лебідь, рак і щука?
мова – навіть мовотворення.
Засадні підходи автора підручників
прості і зрозуміли кожному думаючому вчителю – розвиток інтуїції, проведення аналогії, практика співставлення та порівняння, вироблення алгоритму навчання. Головним, звичайно, є розвиток мислення, а не просте
запам’ятовування матеріалу.
Методична структура експериментальних підручників передбачає проектне навчання, пропозицію завдань на
вибір, співпрацю з учнем та його батьками, самонавчання. За цими підручниками будь-який учень, незалежно від
рівня своєї підготовленості або пропуску навчального матеріалу через хворобу тощо, може самотужки наздогнати
клас і вирівняти свої знання теми.
Особливо болюче питання – це
об’єктивність і точність оцінювання дитини. Відповідаючи на цю тривогу батьків, пані Наталія зазначає,
що при оцінюванні навчальних до-

Постав запитання чиновнику

Олександр Маркушин: Вода в Бучі є!
До редакції «Бучанських новин» час від часу надходять дзвінки читачів, пов’язані або з відсутністю води в крані, або з її неприродним кольором.
Чому трапляються подібні випадки та й взагалі,
наскільки забезпечена Буча водою в розрізі активного житлового будівництва, головний редактор
БН Сергій Куліда поспілкувався з директором КП
«Водоканал» Олександром Маркушиним.
- Серед мешканців Бучі ходять чутки, що у
зв’язку з розбудовою міста в найближчій перспективі в місті може настати водний колапс. А
простіше – вона зникне. Що ви можете відповісти на таку інформацію?
На кожен об’єкт новобудов у Бучі видаються технічні умови. Тому водозабезпечення є контрольованим процесом. Кожні 27 років Ірпіньводоканал
звертається до української соціологічної компанії,
яка здійснює перереєстрацію запасів води. Що це
означає? В кожній свердловині вимірюється статистичний і динамічний запас води. За попередніми даними в Ірпені, Гостомелі, Бучі рівень води не
впав. До нового року ми отримаємо офіційне підтвердження по запасам, відповідно буде визначено, який об’єм води Буча може отримати додатково. Поки на ті будинки, що будуються за ТЦ «Модуль» не надано технічних умов, як і по вул. Депутатській. При цьому прогноз оптимістичний.
Вода в Бучі є, але її видобуток потребує будівництва нової станції. Саме зараз ми розроблюємо
проект, що буде закінчений в наступному році. Та-

кож 2017 рік має пройти під гаслом високої якості
води. А вулиці Тарасівську, Склозаводську, Лісову Бучу плануємо підключити до нового водогону.
Щоб старі масиви не страждали від підключення
нових, які ще будуються, ми займаємося упорядкуванням питань з їх водозабезпечення.
- Ви говорили про поліпшення якості води. На
що саме будуть спрямовані дії Водоканалу?
У нашої води є одна проблема - підвищений
вміст заліза. Хоча останні перевірки показали, що
він наразі в межах допустимої норми. Хотілося б
зменшити цей поріг в три-чотири рази. Для цього
потрібно будувати станцію водопідготовки.
- А що ви скажете щодо каламутної води, на
яку час від часу скаржаться містяни?
Я всім кажу, якщо десь з’являється чорна вода,
одразу телефонуйте, і ми будемо приїжджати і реагувати. Поясню, чому трапляється такі випадки.
Іноді, хтось несанкціоновано робить різку без відома водоканалу. Відкриває магістральний провід, трубозадвижку, і ток води зупиняється. Потім
при ввімкненні у трубах здіймається осад. Друга проблема пов’язана з цим – відключення подачі електроенергії. Відповідно зупиняються гідронасоси, а при підключенні відбувається гідроудар.
Наслідки подібні першому прикладу. Як ми вирішуємо ці проблеми? Доводиться зупиняти всю лінію і через гідранти робити промивку. До речі, під
час таких ситуацій нами для промивки труб використовується великий обсяг води. Також постій-

сягнень слід враховувати індивідуальні особливості та різні пізнавальні можливості засвоєння учнями навчального матеріалу. Всіляко заохочується старанність, працелюбність, допитливість, самостійність учнів, їхня
привченість до самоконтролю та самооцінки. Оцінювання має бути засобом заохочення, стимулом до навчання, а не фактором морального тиску на психіку учня, що породжує негативні емоції, страх, невпевненість,
агресію, апатію.
Експериментальні підручники з
математики Наталії Мацько з серії
«Школа майбутнього» вже деякий час
проходять пілотне випробування в
школах. Зараз також тримає процес
їхньої апробації Міністерством освіти на науки України.
Микола ДЕМ’ЯНОВ, фото автора

но співпрацюємо з БУЖКГ, яке промиває стояки.
- Нашу воду можна пити з-під крану?
Я скажу чесно. В нашій сім›ї є маленька дитина, і
ми всі вдома п’ємо воду з-під крану.
- Нова забудова не вплине на тарифи?
На тарифи може вплинути лише подорожчання електроенергії, яке не залежить від нас, а крім
того, підвищення мінімальної зарплати. Я не думаю, що при побудові однієї-двох станцій суттєво
піднімуться тарифи. У всякому разі на тлі загального підвищення тарифів вартість послуг Водоканалу була дещо зменшена.
- Якщо споживач не має фінансової можливості сплатити, чи передбачені санкції або навпаки розстрочка?
Слава Богу, по нашому підприємству ми маємо
стовідсоткову проплату. З початку року по сьогодні у нас середня проплата 103-104 відсотки на
місяць. Це принципова позиція, ми вимикаємо
боржників, не дивлячись на їх звання та посади.
Коли людина не може заплатити, вона приходить
до Водоканалу, і ми вирішуємо це питання. Ми робимо все можливе, щоб дати можливість погасити
борг навіть через його реструктуризацію. Трапляються і такі випадки, коли людина може платити і
не сплачує. Тоді ми її відключаємо.
В наступному році ми будемо докладати всіх зусиль, щоб споживачі встановлювали лічильники.
А всі, хто не платять і сподіваються, що борг сам
собою розсмокчеться, будуть відключені і сплачуватимуть штрафні санкції.
З усіма питаннями щодо водопостачання можна
звертатися за телефоном: 62828. Крім того, пункти
прийому КП «Водоканал» діють в Центрі надання
адміністративних послуг і в Бучі, і в Ірпені.

Як економити на ЖКГ ?

Коли в звичайний день з крана тече
вода, дме з вікна або ви знову забули на ніч вимкнути світло на кухні,
це не так змушує задуматися про
витрати на ЖКГ, як квитанції за комунальні послуги. Ось тоді виникає
бажання дізнатися, як же можна заощадити на комунальних послугах.
Ми пропонуємо ознайомитися з простими способами економії води і тепла в квартирі.

Методи, що не потребують
грошових витрат

Закривайте крани. Не витрачайте
марно воду під час чищення зубів або
гоління. Не розморожуйте м’ясо чи
рибу під струменем — це збереже не
тільки воду, а й корисні речовини у
продуктах. З відкритого крана витікає
від 5 до 10 літрів води на хвилину. Тож
ці прості правила дозволять зекономити мінімум 500 літрів на місяць, або
понад 6 000 літрів на рік. За нинішніми тарифами економія в середньому
складає близько 100 гривень.
Вимикайте пристрої, якими на разі
ніхто не користується (телевізори,
комп’ютери, аудіоцентри) та світло в
кімнатах, де нікого немає. Це дозволить заощадити від 20% до 80% ваших
щомісячних витрат на електроенергію.
Слідкуйте, щоб у холодильнику та

морозильній камері не було снігу і
льоду, а дверцята щільно зачинялися.
Морозильні камери втрачають до 60%
потужності та ефективності, якщо в
них багато льоду. Також не ставте в холодильник гарячу їжу — це призведе
до зайвих витрат електроенергії.
Під час готування їжі не відчиняйте електродуховку — це призведе до
втрат 20% тепла у ній і, відповідно, до
втрат електроенергії.
Правильно розташовуйте прилади
на кухні. Наприклад, холодильник
має стояти подалі від джерел тепла
(плити, нагрівача, бойлера, батареї та
прямих сонячних променів).
Не затуляйте меблями, шторами
опалювальні прилади та батареї.
Відкритий радіатор дозволить підвищити температуру в приміщенні
на 1—3ºС.

Методи, що потребують відносно
невеликих витрат

Замініть лампочки на енергоефективні. Світлодіодні енергоощадні
LED-лампочки дозволять знизити
витрати на електроенергію на 30%,
навіть з урахуванням їх вартості.
LED-лампа коштує близько 135 гривень, час її роботи — 50 000 годин,
вартість електроенергії за цей час —
168 гривень. Люмінесцентна лампоч-

ка коштує 40 гривень, працює 12 000
годин, за 50 000 годин роботи витрачається електроенергія вартістю 280
гривень. Звичайна лампочка коштує
5 гривень, працює 1000 годин, за 50
000 годин роботи «спалює» електроенергію на 400 гривень.
Встановіть на кухні та у ванній
кульовий змішувач. Це дозволить
швидко підбирати потрібну температуру, вмикати та вимикати воду одним рухом, тобто не витрачати її дарма. Ціни на такі змішувачі стартують
від 200—300 гривень.
Придбайте подвійну раковину для

заощадження води — щоб мити посуд в одній частині, а полоскати — в
іншій. Вартість — від 1000 грн.
Утепліть вікна звичайною липкою
стрічкою та поролоном — це збереже
10—15% тепла в оселі. Матеріали для
одного вікна коштуватимуть близько
20 гривень.
Встановіть тепловідбивні екрани за
радіаторами. Це дозволить підвищити температуру в кімнаті на 1—3°С.
Ціна екрана — близько 50 гривень на
одну батарею.
За матеріалами kyivenergo.ua

Зустріч з генієм - завжди іспит на
професійність. А з Ігорем Покладом і поготів. І не тому, що Ігор
Дмитрович, будучи заслуженим,
народним, лауреатом Шевченківської премії, тримає співрозмовника на відстані. Зовсім навпаки. З ним можна говорити на будьякі теми просто і прямо. Але коли
йдеться про музику, ти потрапляєш в інформаційний океан, де
9-бальні хвилі чергуються з легким бризом. Тож доводиться прилаштовуватися, щоб утриматися
на плаву, адже музика - це стихія
Поклада. Йому болить все в українському музичному просторі. Саме
тому розмова з ним - це інтрига. Ти
не можеш передбачити відповіді на жодне запитання і маєш кожним з них влучити в ціль.

Ми зустрілися з Ігорем Дмитровичем у Ворзелі, де він зараз проводить
більшу частину часу. Каже, що йому
тут легше дихається у порівнянні з Києвом - даються взнаки пережиті операції. Чесно кажучи, Поклад у Ворзелі
давно місцевий, адже мешкає він тут з
60-х років – з тих пір, як вибрав за дачу
це благодатне для творчості і затишне
для особистої свободи селище.
- Давайте почнемо нашу розмову,
як то кажуть, з легкої розминки перед основною програмою. Чому свій
вибір ще в середині минулого століття ви зупинили саме на Ворзелі? Це
якимось чином пов’язано з Будинком
композиторів?
Почну з Ворзеля. Цій дачі 40 років. А
все почалося із зрубу під баню. На гастролях в Сибіру із ансамблем «Мрія»
один керівник лісоповалу умовив мене
виступити перед його колективом у
віддаленій тайожній лісорубці. За те,
що я погодився, він обіцяв аж до Києва надіслати зруб під лазню із справжньої модрини. На той час у мене вже
була дача в Русанівських садах на Дніпрі. Але лазню керівництво кооперативу заборонило ставити. Довелося шукати заміну, адже дуже хотілося мати
зруб. Знайомий порадив Ворзель. Так
я тут і опинився. Обрав місце, а згодом
і зруб мені із Сибіру доправили.
Спочатку на ділянці, крім лазні, нічого не було. А першою, хто гостював в
ній була оперна прима Женя Мірошниченко. Вона приїхала у Ворзель, а
мене не застала. Так їй довелося залазити до лазні через кватирку, щоб переночувати. Ті часи згадуються з ностальгією. Будинок виріс згодом, а спочатку я
сюди приїжджав лише паритися. Так на
мій пар збиралися такі компанії! Вся інтелігенція що київська, що ворзельська!
- Тобто Ворзель ви відкрили для себе
в 70-ті роки, на той час будучи уже
відомим композитором. Як взагалі
на початках складалася ваша творча кар’єра?
Свою першу пісню я написав у 16 років – «Пісня не загубиться». Народилася вона у співавторстві з моїм дорогим і улюбленим поетом Борисом
Олійником. Тоді я ще був пацаном.
Приніс в редакцію «Молодої гвардії»
мелодію, а Борис на той час був заввідділом літератури. Питаю у нього:
- Може хтось слова напише?
Він мені: - А ну покажи.
Я сів за інструмент, заграв. Він задумався і каже:
– Давай я напишу.
З тих пір ми – друзі і співавтори багатьох пісень.
- Якщо глибоко зануритися у вашу
творчість, то ви, як композитор,
майстер і малих, і великих форм. А
пройди зараз вулицею, спитай - хто
такий Ігор Поклад, кожний відповість: Звісно, автор пісень «Кохана», «Пісня про матір», «Два крила»,
«Дикі гуси»...
Це просто пісні мої - довгожителі.
Але піснею, як творчістю, я не займаюся давно. Чому? От коли у мене був
ансамбль «Мрія» (перший в Україні
вокально-інструментальний жіночий
ансамбль, заснований Ігорем Покладом в 1966 році. -Прим. Автора). Тоді

Не трапилася ще Україні доленька...

у мене пісня була на першому плані.
- Якби ви зараз спілкувалися з молодими українськими композиторами,
що б порадили? Аби пісня жила десятиліттями, переспівувалася сотні
разів різними виконавцями, а врешті
зажила своїм життям як народна?
Як краще? Спочатку має народитися музика, а під неї слова, чи навпаки?
Для мене, зрозуміло, музика. Я в ній
і шукаю якусь відправну фразу. Якщо
мені приносять вірші автори, то я читаю. І дуже часто можу взяти із цілого
твору от цей і цей рядок. Саме на них я
буду робити пісню. А решту будете дописувати так, як скажу. З тим, хто погоджувався, ми і працювали. В принципі, серцевина пісні народжується мною.
- Поет-пісняр - це окремий напрямок в поезії? Чи поезію завжди можна наспівати?

Не думаю. Поезія, як і пісня, має свій
ритм. Тому поет і є поет. Просто є ремісники, а є творці, як в кожній справі.
- От Ви написали музику, створили
в своїй уяві образ. А сам поетичний
ряд? Ви відчуваєте, хто цим поетом
має бути. Хто втілить задумане у
віршованій формі?
Сказати по правді, у мене не так і багато було поетів, з якими плідно співпрацював. Ну Борис Олійник. Він неперевершено писав на мою музику, розумів мене з півтакту. Я сам виношую
образ, а потім плідно працюю з автором слів. У нас був дуже тривалий період співпраці з Юрієм Рибчинським,
тому що ми співпали по трудоголізму
та розумінню. А це дуже важливо. Він
- дуже талановитий автор. У нього на
написання однієї пісні витрачалося по
два товстих зошита. Кожна буква, кожен звук відточувався - аж іскри летіли. Йому вдавалося так відчути образ,
ідею, закладену в музику, що ми могли працювати над піснею по 16 і більше годин. У мене ж безліч претензій,
особливо до таких драматичних пісень, як, наприклад, «Очі на піску». Там
кожен штрих важливий. В моїх піснях
переважають складні музичні форми.
Останній склад має бути однозначно
відкритим, мінімум шиплячих, крапка чи кома мають стояти саме там, де
вказує музичний ряд. Безперечно, це
дуже копітка праця. Тому поетам, зазвичай, легше писати спочатку тексти
і потім уже пропонувати композиторам. А зі мною виходило так, що звична поетична рима ламалася: речення
довге чергувалося з реченням коротким. В цій вимогливості відкривався
образ, форма, якої я прагнув в музиці.
- А які пісні ви вважаєте діамантами в своєму творчому доробку?
Над цим навіть і думати не треба. Їх у
мене три. Перша на слова Бориса Олійника - «Сива ластівко, сиве сонечко...»

– пісня про матір. Ми її писали для
Соні Ротару. Це вже було тоді, коли Борис уже був там - нагорі: у Верховній
Раді. Я прийшов до нього і кажу: «Треба написати пісню для Соні».
Музика йому сподобалася. Він взявся. Пообіцяв підготувати текст за
тиждень. А коли я його прочитав,
кажу йому : «Вірш прекрасний, але не
попав. «Чому? - питає. - «А ну давай
до інструменту».
Я сів, заграв мелодію. «Я зрозумів», почув у відповідь.
Через тиждень він мені дає нову версію, яка лягла на музику, мов вони народилися одна для одної. Так от з’явилася пісня про маму з такими щемливими інтонаціями: образ матері прямо стоїть перед очима.
Друга з найкращих пісень, написана на готові вірші відомого поета Михайла Ткача. Нас поєднувала чоловіча дружба, але спільних творів дуже
мало. Нам було складно підлаштуватися один до одного у творчості. От пісня, яку ми написали для Софії Ротару,
«Світку зелений мій»... таки торкається найглибших струн душі. Я Михайла зачинив майже на добу, дав «рибу»:
слухай і працюй. Складно йому було, та
за нагороду була популярність твору. І
третя, теж в співавторстві з Михайлом,
якою я пишаюся. Для мене вона звучить як гімн України - «Доленько моя»
(читає по пам’яті слова: «Доленько моя,
чом же ти в журбі? Жду на тебе я при
крутім горбі. Я подам тобі коні вороні. Тільки посміхнись мені...- Прим. автора). В цій пісні весь біль за Україну.
В ній внутрішня
трагедія і надія.
Не трапилася ще
Україні доленька,
але, як би не було
важко, але вона
відбудеться. Ця
пісня стала верхівкою творчої
піраміди Віктора
Шпортька. Любив її і Анатолій
Солов’яненко.
- Ви пройшли
довгий шлях на
творчій ниві.
Мабуть він не
був таким вже
безхмарним. Є
такі твори, за
які у вас болить
душа?
Є така рок-опера «Ірод». Завершив я
її після Помаранчевої революції. Вся
міжнародна музична спільнота високо оцінила цю працю. Ростропович слухав і рукоплескав. Йшлося навіть про те, що цей твір може прославити Україну як державу. Це фундаментальний твір, складний не лише
за багатоплановістю, а й фактажем.
Відтворити історичні події того часу
- це потребує колосальної праці. Над
ним я співпрацював з автором лібрето Олександром Вратарьовим. Була
спроба поставити «Ірод» в Національній опері. У всякому разі, коли
Дмитро Гнатюк, з яким у нас все життя були теплі приятельські стосунки,
прослухав оперу, буквально загорівся: «Негайно йду до президента вибивати кошти». А відповідь була коротка: «Навіть не ходіть, грошей нема».
І надалі ця тяганина продовжилася.
Там потрібен і балет, і співаки дуже
яскраві, і декорації. Власне, це дуже
дороге задоволення. Хоча за рік, навіть проїхавши Україною, можна було
б витрати на постановку повернути. Тут іще закралася одна проблема:
такі твори мать виконуватися під фонограму, а в оперному театрі – і музика симфонічна, і виконання вживу. Отже, хто не брався за постановку, все зривалося, оскільки матеріал
величезний і фінансово важкий. Після цих митарств, які тривали понад
десять років, залишився дуже важкий
осад. Мова йде не лише про гроші, але
й про менеджмент. Я вдома приймав
продюсера із Франції, який працює
в цирковому жанрі – коли він послухав мого «Ірода», він відверто зізнався, що такий твір – це знахідка всього його життя. «Я приїжджаю через
місяць, укладаємо з тобою контракт і
беру цю оперу в роботу», - пообіцяв
він. За два тижні мені дзвінок із Парижу, кажуть – у нього інфаркт.

- Вам не здається, що постановки такого рівня мають бути певною
мірою вистраждані? Це на кшталт
«Майстра і Маргарити» Булгакова.
Тут і містифікації втручаються …
Я думаю, що не обійшлося і без енергетичних впливів. В принципі, ідея
«Ірода» у мене зародилася ще в студентські роки, коли я вчився у консерваторії. Образ Ірода мене вабив демонічністю і різнобарв’ям. Там фонтан
музики. В самому образі згусток злості, ненависті, він -гнобитель народів,
як його називали, а гине від кохання.
(Ірод Великий – за сприяння цариці
Клеопатри та за підтримки Марка
Аврелія в 40 р. до н. е. був «затверджений» новим царем Іудеї. Правив 34 роки. В історії відомий жорстокими розправами зі своїми суперниками і навіть родичами. Нинішня «Стіна плачу» в Єрусалимі - залишки Другого храму, збудованого за
часу правління Ірода- Прим. автора)
В ті роки навіть натяк на Ірода в музиці був би сприйнятий в асоціації зі
Сталіним. Тому задум чекав на свій
час. Головне ідея – найпростіша, світова: зло має бути переможене любов’ю.
- На наш час дуже актуально!
Кому потрібна зараз ця ідея, коли весь
світ живе навпаки? Ви ж бачите, що діється у світі? Смерті, брутальність, випробування людей на виживання.
- Якщо підходити до цього питання з точки зору уваги держави, то,
мабуть, ви не один такий, у кого не
склалося з великими проектами. Не
дарма ж кажуть, що культура у нас,
особливо в останні роки, на залишковому принципі.
Україна втратила багатьох метрів.
Почалося з Юрія Гуляєва. Я був юнаком, коли з ним познайомився, зав’язалися дружні стосунки, що тривали
до його останніх днів. Бела Руденко залишила Україну. Дуже багато корифеїв української пісні «пішли» ображеними. Анатолій Солов’яненко, Микола Кондратюк - геніальний баритон...
З ним взагалі загадкова історія - ніби
зникла людина: куди, коли, чому?....
Кочерга колесить світом. Женя Мірошніченко, геніальна співачка, тут
теж виявилася не затребуваною. У неї
була мрія – створити камерний оперний театр. Вона з цією ідеєю носилася
останні 20 років життя. Я їй у всьому
допомагав. Влаштовував зустрічі з керівництвом міста. Їй навіть щось обіцяли, виділили клуб трамвайників на
Лук’янівці, але ця будівля потребувала колосальної реконструкції. Все вже
було розписано: і розміри оркестрової ями, і кількість гримувалень, і розмір сцени. Тобто проект був уже в роботі. А далі знову почалися ходіння по
муках, які закінчилися нічим. Хоча цю
будівлю і віддали під оперний театр,
але ніхто цим питанням не займається, і вона стоїть в забутті. Зараз взагалі
ніхто і ні в що вкладати кошти не хоче.
- От ви кажете, багато творчих
людей покинули Україну. Можливо,
вони вважали Україну провінцією?
Навпаки. Вони тут нікому не потрібні! За кордоном оперний співак отримує шалені гроші, а тут треба пристосовуватися і жити на копійки. Наведу
приклад з конкурсом Слов’янський
базар, де я був завжди членом журі.
Якось Борис Шарварко (ми з ним дружили все життя) привіз оперних виконавців, українців за походженням,
із Америки, Австрії, Італії. І коли вони
виступили на День України, то тільки
тоді всі ніби схаменулися: це ж яка
мистецька скарбниця була втрачена
для держави. А зараз дійсно, серйозному виконавцю тут робити нічого.
- Але ж це стосується не лише мистецтва. Населення ж скорочується і за рахунок імміграції. Їде масово
молодь. Це вже набуває рис національної катастрофи.
Я скажу так. Не всі, хто виїжджає,
задоволений життям по той бік кордону. Дійсно, якщо це яскрава особистість, то, скоріш за все, її помітять
всюди. Але ж це одиниці. А якщо це
стосується творчих людей, то своя
земля завжди духовно підтримує.
Але, на жаль, не матеріально.
Закінчення в наступному номері БН.
Спілкувалася Алла БАГІРОВА

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

До 75-річчя Ігоря Поклада,
заслуженого діяча мистецтв
України, народного артиста,
лауреата премії ім. Тараса
Шевченка.
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12:45,15:45 Факти. День.
УТ-1
14:05,16:20 Х/ф «Чорнi мiтки»
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6:00,7:00,8:00,13:00,18:40,21:00,
1:30,5:00 Новини.
6:10,6:45,8:10 Спорт.
6:15,8:15 АгроЕра.
6:20,8:20,13:15,15:50,22:55,
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.
9:15 Т/с «Травма».
10:45 Д/с «Смачнi подорожi».
11:50 Церемонiя нагородження
переможцiв Мiжнародного
конкурсу «Adami Media Приз2016».
13:20 Казки Лiрника Сашка.
13:30 М/с «Мандрiвники в часi».
13:50 Суспiльний унiверситет.
14:30 Фольк-music.
16:00 Твiй дiм 2.
16:30 Д/с «Вiзит до Кореї».
17:00 Вiкно до Америки.
17:20 Мовами свiту. Мистецький
пульс Америки.
17:50 Книга.ua.
18:25,1:20 Новини. Свiт.
19:00,1:45 Новини. Культура.
19:20 Обличчя вiйни.
19:30 Про головне.
20:00 Перша шпальта.
20:30 Вересень.
21:30,5:25 Новини. Спорт.
21:50 Т/с «Епоха честi».
23:00 Пiдсумки.
23:20 На слуху.
23:50 Вiд першої особи.
2:00 Д/с «Увесь цей джаз».
3:00 Т/с «Час збирати камiння».
4:05 Д/ф «Василь Стус. Феномен
суток».

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,
19:30,23:15 «ТСН».
6:45,7:10,8:10,
9:10 Снiданок з «1+1».
9:30 «Чотири весiлля 5».
10:50 «Мiняю жiнку 5».
12:20 «Мiняю жiнку 6».
14:10 «Слiпа».
14:45 «Мольфар».
15:45 «Сiмейнi мелодрами 6».
17:15 Т/с «Уламки щастя 2»
20:30,4:45 «Секретнi матерiали».
21:00 Т/с «Село на мiльйон»
22:00 «Грошi».
23:35 Т/с «Теорiя брехнi 2»
1:25 Комедiя «Заповiтне
бажання».
3:05 Драма «Холодне лiто 53-го».
5:35 «Служба Розшуку Дiтей».

Iнтер

6:10,11:10,12:25,14:40 «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 «Осiннi турботи»
14:00 «Речдок».
15:20 «Чекай на мене».
18:00,19:00 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Нитки долi»
22:50 Х/ф «Полiт фантазiї»
0:50,5:25 «Подробицi» - «Час».
1:50 Х/ф «Лiсова пiсня».
3:25 Х/ф «Богдан-Зиновiй
Хмельницький».

ICTV

5:45 Служба розшуку дiтей.
5:50,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
6:45 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10:05 Х/ф «Американський
нiндзя. Протиборство»
12:00,13:20 Дивитись усiм!

16:40 Х/ф «Копи на пiдхватi»
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Бiльше нiж правда.
21:25 Т/с «Пацики»
22:10 Свобода слова.
0:25 Х/ф «Сiм`я смертi»
2:35 Т/с «Перетинаючи межу»

Новий канал

3:00 Зона ночi.
4:40,18:00 Абзац.
5:30,6:50 Kids` Time.
5:35 М/с «Губка Боб».
6:55 Х/ф «Полоненi сонця»
8:40 Х/ф «Голоднi iгри»
11:30 Х/ф «Голоднi iгри: I
спалахне полум`я»
14:15 Т/с «Не родись вродлива».
19:00 Ревiзор.
22:15 Пристрастi за ревiзором.
1:00 Х/ф «Хочу як Брiджет»
2:50 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:25,16:00 «Все буде добре!»
8:25 «Все буде смачно!»
10:20,18:30 «За живе!»
11:50 Х/ф «Максим
Перепелиця».
13:40 «Битва екстрасенсiв 16».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
20:00,22:35 «Хата на тата».
0:15 «Один за всiх».
1:30 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

Тонiс

6:00,18:00 «Алло, лiкарю!»
6:45,19:50 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни: день за
днем».
7:55,10:00,13:40,21:25 «Погода».
9:50 «Цивiлiзацiя Incognita».
10:45,4:15 Зоопарки свiту.
14:00 Оглядач.
19:00 В гостях у Д. Гордона.
Дмитро Пєвцовч.1
21:00 Жива природа.
21:40 Концерт Михайла
Поплавського «Приречений на
любов».
22:30 Природа сьогоднi.
23:05,5:10 Земнi катаклiзми.
0:05 Т/с «Щоденники Червоного
Черевичка»
1:10 Т/с «Нiч чорних краваток»
1:45 Т/с «Життя на вершинi»
2:50 Т/с «Пiсля опiвночi»
3:50 «Свiтськi хронiки».

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.
10:40,4:20 Реальна мiстика.
11:40 Х/ф «Повiр, усе буде
добре...»
13:50 Т/с «Салямi»,1i2с.
15:30 Т/с «Салямi».
18:00 Т/с «Спiвачка i доля», 69 с
19:45,2:20 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Анка з
Молдаванки»,1i2с
23:00 Подiї дня.
23:30 Х/ф «Форсаж 4»
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 «Українець М.
Поплавський у Варшавi».
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
4:20 «Мультляндiя».

Управління Пенсійного фонду України
у місті Буча інформує:

Порядок виплати пенсій, призначених відповідно до
Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» в період проходження військової служби за контрактом.
Пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ
проводиться відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та
деяких інших осіб» від 09.04.1992 №2262-ХІІ.
Відповідно ст. 2 зазначеного Закону, військовослужбовцям пенсії призначаються та виплачуються після звільнення їх зі служби.
Пенсіонерам з числа військовослужбовців у разі повторного прийняття на військову службу до Збройних Сил
України, інших утворених відповідно до законів України
військових формувань, Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України та Державної спеціальної служби транспорту, службу до Національної поліції, органів та підрозділів цивільного захисту, податкової міліції та Державної кримінально-виконавчої служби України виплата пенсій на час служби припиняється.
Пенсіонерам з числа військовослужбовців, у разі призову
їх на військову службу під час часткової чи загальної мобілі-

Вівторок • 29 листопада
УТ-1

6:00,7:00,8:00,13:00,18:40,21:00,
1:30,5:00 Новини.
6:10,6:45,8:10 Спорт.
6:15,8:15 Ера бiзнесу.
6:20,8:20 АгроЕра.
6:25,8:25,13:15,16:00,22:55,
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.
9:15 Т/с «Травма».
9:55 Уряд на зв`язку з
громадянами.
10:30,19:30 Про головне.
11:00 Д/с «Декомунiзацiя.ua».
«Живi й нескоренi».
11:20 Вiйна i мир.
12:05 Вiкно до Америки.
12:25 Вересень.
13:20 Казки Лiрника Сашка.
13:30 М/с «Мандрiвники в часi».
13:50 Суспiльний унiверситет.
14:25 Подорожнi.
15:35 Борхес. «На порозi
нацiональної доби».
16:05 Д/с «Середземномор`я».
16:45 Д/с «Блюз. Мартiн
Скорсезе представляє».
18:25,1:20 Новини. Свiт.
19:00,1:45 Новини. Культура.
19:20 Вiзитiвка Карпат.
20:00 #@)?$0 з Майклом Щуром.
20:30 Нашi грошi.
21:30,5:25 Новини. Спорт.
21:50 Т/с «Епоха честi».
23:00 Пiдсумки.
23:20 Золотий гусак.
23:50 На слуху.
2:00 Д/с «Увесь цей джаз», 10 с.
3:00 Т/с «Час збирати камiння».
4:10 Д/ф «Раїса Недашкiвська. Те,
що не вмирає».
5:55 Гiмн України.

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,
19:30,23:15 «ТСН».
6:45,7:10,8:10,
9:10 Снiданок з «1+1».
9:30 «Чотири весiлля 5».
10:50,12:20 «Мiняю жiнку 6».
14:10 «Слiпа».
14:45,3:50 «Мольфар».
15:45 «Сiмейнi мелодрами 6».
17:15 Т/с «Уламки щастя 2»
20:30,4:35 «Секретнi матерiали».
21:00 Т/с «Село на мiльйон»
22:00 «Новий Iнспектор
Фреймут. Мiста».
23:35 Т/с «Теорiя брехнi 2»
1:25 Х/ф «Рятувальник»
5:25 «Служба Розшуку Дiтей».

Iнтер

6:10,11:10,12:25 «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,
17:40 Новини.
7:15,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,21:00 Т/с «Нитки долi»
14:00 «Речдок».
14:40 «Судовi справи».
16:45 «Сiмейний суд».
18:00,19:00 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
22:50 Т/с «Фродя»,1i2с.
0:40,4:45 «Подробицi» - «Час».
1:45 Х/ф «Вперед, за скарбами
гетьмана!»
3:15 Х/ф «Лiсова пiсня».

ICTV

4:20 Факти.
4:40 Провокатор.
5:25,20:20 Громадянська
оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з

К. Стогнiєм.
10:05,16:45 Т/с «Кримiнолог»
12:00,13:20 Х/ф «Американський
нiндзя. Протиборство»
12:45,15:45 Факти. День.
14:25,16:20 Т/с «Вiддiл 44»
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
21:25 Т/с «Пацики»
22:20 Х/ф «Скажений Макс»
0:15 Т/с «Лас-Вегас»
1:55 Т/с «Перетинаючи межу»

Новий канал

2:55,1:50 Зона ночi.
4:50 Дорослi як дiти.
6:05,18:00 Абзац.
6:55,8:10 Kids` Time.
7:00 М/с «Iсторiї Тома i Джерi».
8:15 Т/с «Спецзагiн Кобра»
10:15,16:00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14:10 Т/с «Не родись вродлива».
19:00 Аферисти в сiтях 2.
21:00 Київ вдень та вночi.
22:00 Зiрки пiд гiпнозом.

СТБ

6:40,16:00 «Все буде добре!»
8:40 «Все буде смачно!»
10:35,18:30 «За живе!»
11:50 «МастерШеф. Дiти».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
20:00,22:45 «МастерШеф 6».
23:30 «Давай поговоримо про
секс 2».
1:25 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

Тонiс

6:00,18:00 «Алло, лiкарю!»
6:45,19:50 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни: день за
днем».
7:55,10:00,13:40,21:30 «Погода».
9:50 «Будьте здоровi!»
10:40,23:10,5:20 Чарiвнi свiти.
11:50,22:15 Природа сьогоднi.
14:00 Оглядач.
19:00 В гостях у Д. Гордона.
Дмитро Пєвцов, ч. 2.
21:05,5:00 Жива природа.
21:40,4:20 «Вiдлуння».
23:50,4:10 «Кумири».
0:00 Т/с «Щоденники Червоного
Черевичка»
1:00 Т/с «Нiч чорних краваток»
2:10 Т/с «Життя на вершинi»
2:40 Т/с «Пiсля опiвночi»
3:40 «Свiтськi хронiки».
4:50 «Цивiлiзацiя Incognita».

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 «Анка з Молдаванки»
18:00 Т/с «Спiвачка i доля», 72 с
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Анка з Молдаванки»,
3i4с
23:00 Подiї дня.
23:30 Т/с «CSI. Мiсце злочину»
2:10 Х/ф «Форсаж 4»

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».

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ АТО

зації, на особливий період або прийняття на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що
загрожує національній безпеці, оголошення рішення про
проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на
строк до закінчення особливого періоду або до оголошення
рішення про демобілізацію до Збройних Сил України, інших
утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту виплата пенсії на час такої служби не припиняється.
Отож, виплати пенсії згідно Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб» в період проходження військової
служби за контрактом може бути продовжена при умові наявності в контракті або наказі про прийняття на військову службу зазначеної інформації.

Середа • 30 листопада
К. Стогнiєм.
УТ-1
10:00,16:45 Т/с «Кримiнолог»

6:00,7:00,8:00,13:00,18:40,
21:00,1:30,5:00 Новини.
6:10,6:45,8:10 Спорт.
6:15,8:15 АгроЕра.
6:20,8:20,13:15,22:55,23:15,
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.
9:15 Т/с «Травма».
9:55 Нашi грошi.
10:30,19:30 Про головне.
11:00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України.
13:20 Казки Лiрника Сашка.
13:30 Хто в домi хазяїн?
13:50 Суспiльний унiверситет.
14:25 Свiтло.
15:25 Д/ф «Євромайдан. SOS.
Право на гiднiсть».
16:05 Д/с «Середземномор`я».
16:45 Д/с «Блюз. Мартiн
Скорсезе представляє».
18:25,1:20 Новини. Свiт.
19:00,1:45 Новини. Культура.
19:20 Вiзитiвка Карпат.
20:00 Д/ф «Кiно протесту» з
циклу «Культура протесту».
20:05 Д/ф «Майдан. Один
великий фiльм» з циклу
«Культура протесту».
20:15 Д/ф «Сила камери» з циклу
«Культура протесту».
20:30 Слiдство. Iнфо.
21:30,5:25 Новини. Спорт.
21:50 Т/с «Епоха честi».
22:40 Мегалот.
23:00 Пiдсумки.
23:20 Золотий гусак.
23:50 На слуху.
2:00 Д/с «Увесь цей джаз».
3:00 Т/с «Час збирати камiння».
4:20 Д/ф «Київська старовина.
Свiт мистецтва. Зiрка у формi
квадрата».

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,
16:45,19:30,23:15 «ТСН».
6:45,7:10,8:10,
9:10 Снiданок з «1+1».
9:30 «Чотири весiлля 5».
10:50,12:20 «Мiняю жiнку 6».
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 «Село на мiльйон»
22:00 «Повернiть менi красу 2».
23:35,3:40 Т/с «Теорiя брехнi 2»
1:25 Драма «Баунтi»
5:30 «Служба Розшуку Дiтей».

Iнтер

5:35,11:10,12:25 «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,
17:40 Новини.
7:15,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,21:00 Т/с «Нитки долi»
14:00 «Речдок».
14:40 «Судовi справи».
16:45 «Сiмейний суд».
18:00,19:00 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
22:50 Т/с «Фродя», 3 i 4 с.
0:45,4:55 «Подробицi» - «Час».
1:45 Х/ф «Вечiр напередоднi
Iвана Купала».
3:00 Х/ф «Дике кохання».

ICTV

4:15 Служба розшуку дiтей.
4:20 Студiя Вашингтон.
4:25 Факти.
4:45 Провокатор.
5:25 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з

11:55,13:20 Х/ф «Скажений
Макс»
12:45,15:45 Факти. День.
14:25,16:20 Т/с «Вiддiл 44»
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
21:25 Т/с «Пацики»
22:15 Х/ф «Скажений Макс 2.
Воїн дороги»
0:10 Т/с «Лас-Вегас»
1:50 Т/с «Перетинаючи межу»

Новий канал

3:00,1:30 Зона ночi.
4:00 Х/ф «Привиди Марса»
6:00,18:00 Абзац.
6:50,8:05 Kids` Time.
6:55 М/с «Iсторiї Тома i Джерi».
8:10 Т/с «Щасливi разом».
10:10 Т/с «Спецзагiн Кобра»
13:00 Т/с «Моя прекрасна няня».
19:00,22:00 Варьяти.
21:00 Київ вдень та вночi.
1:25 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:55,16:00 «Все буде добре!»
8:55 «Все буде смачно!»
10:45,18:30 «За живе!»
12:05 «МастерШеф. Дiти».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
20:00,22:45 «МастерШеф 6».
23:35 «Давай поговоримо про
секс 2».
1:30 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

Тонiс

6:00,18:00 «Алло, лiкарю!»
6:45,23:05 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни: день за
днем».
7:55,10:00,13:40,23:00 «Погода».
9:50 Путiвник прочанина.
Межирiцький Свято-Троїцький
монастир.
10:50 Природа сьогоднi.
14:00 Оглядач.
19:00 «Вiдлуння» i
документальне розслiдування
«УКРАЯ»ч.1
20:15,4:20 Глобал-3000.
21:00 Баскетбол. Лiга Чемпiонiв.
«Маккабi» (Iзраїль) - «Хiмiк»
(Україна).
0:15 «Натхнення».
0:25 Т/с «Щоденники Червоного
Черевичка»
1:25 Т/с «Нiч чорних краваток»
2:10 Т/с «Життя на вершинi»
3:10 Т/с «Пiсля опiвночi»
4:00 «Свiтськi хронiки».
4:50 «Цивiлiзацiя Incognita».
5:00 Чарiвнi свiти.

Канал «Україна»

6:00,13:20,15:30,5:10 Агенти
справедливостi.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,
2:50 Подiї.
7:15,8:15 Ранок з Україною.
9:15,3:40 Зоряний шлях.
11:20,4:20 Реальна мiстика.
16:00 Т/с «Анка з Молдаванки»
18:00 Т/с «Спiвачка i доля», 73 с
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Анка з Молдаванки»,
5i6с
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 «Мiсто добра».
22:55 Нацiональна Лотерея

Погода в Бучі

ГАЗЕТА ВИХІДНОГО ДНЯ
Субота • 3 грудня
Iнтер

6:00,7:00,8:00,13:00,18:40,
21:00,1:30,5:00 Новини.
6:10,6:45,8:10 Спорт.
6:15,8:15 Ера бiзнесу.
6:20,8:20 АгроЕра.
6:25,8:25,13:15,22:55,23:15,
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.
9:15 Т/с «Травма».
9:55 «План на завтра» з А. Рiнгiс.
10:30,19:30 Про головне.
11:00 Д/ф «Василь Симоненко.
Тиша i грiм».
11:35 Розсекречена iсторiя.
12:30 Слiдство. Iнфо.
13:20 Казки Лiрника Сашка.
13:30 Як це?
13:50 Суспiльний унiверситет.
14:25,3:40 Надвечiр`я. Долi.
15:40 Спогади.
16:05 Д/с «Середземномор`я».
16:40 Д/с «Блюз. Мартiн
Скорсезе представляє».
18:25,1:20 Новини. Свiт.
19:00,1:45 Новини. Культура.
19:20 Вiзитiвка Карпат.
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».
23:00 Пiдсумки.
23:20 Золотий гусак.
23:50 На слуху.
2:00 Д/с «Увесь цей джаз».
3:00 Свiтло.
4:30 Уряд на зв`язку з
громадянами.

5:45,11:10,12:25 «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,
17:40 Новини.
7:15,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,21:00 Т/с «Нитки долi»
14:00 «Речдок».
14:40 «Судовi справи».
16:45 «Сiмейний суд».
18:00,19:00 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
22:50 Х/ф «Хронiки зради»
0:55,5:20 «Подробицi» - «Час».
2:00 Х/ф «Богдан-Зиновiй
Хмельницький».
4:10 Х/ф «Вечiр напередоднi
Iвана Купала».

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19
:30,0:30 «ТСН».
6:45,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
9:30 «Чотири весiлля 5».
10:50,12:20 «Мiняю жiнку 6».
14:10 «Слiпа».
14:45,2:30 «Мольфар».
15:45 «Сiмейнi мелодрами 6».
17:15 Т/с «Уламки щастя 2»
20:30 «Секретнi матерiали».
21:00 Т/с «Село на мiльйон»
22:00 «Свiт навиворiт 8».
23:00 «Право на владу».
0:45,3:20 Мелодрама «Нiчний
гiсть»

3:00,2:10 Зона ночi.
3:50 Х/ф «Привид дому на
пагорбi»
6:00,18:00 Абзац.
6:50,8:05 Kids` Time.
6:55 М/с «Iсторiї Тома i Джерi».
8:10 Т/с «Щасливi разом».
10:10 Т/с «Спецзагiн Кобра»
13:00 Т/с «Моя прекрасна няня».
19:00 Зiрки пiд гiпнозом.
21:00 Київ вдень та вночi.
22:00 Аферисти в сiтях 2.
0:10 Варьяти.
2:05 Служба розшуку дiтей.

Канал «1+1»

ICTV

4:15 Студiя Вашингтон.
4:20 Факти.
4:45 Провокатор.
5:25 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10:00,16:45 Т/с «Кримiнолог»
11:55,13:20 Х/ф «Скажений Макс
2. Воїн дороги»
12:45,15:45 Факти. День.
14:25,16:20 Т/с «Вiддiл 44»
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Iнсайдер.
21:25 Т/с «Пацики»
22:15 Х/ф «Скажений Макс 3. Пiд
куполом грому»
0:35 Т/с «Лас-Вегас»
2:00 Т/с «Перетинаючи межу»
2:45 Т/с «Спiраль»

8:40 «Все буде смачно!»
10:20,18:30 «За живе!»
11:50 «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

6:00,18:00 «Алло, лiкарю!»
6:45,22:50 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни: день за
днем».
7:55,10:05,13:40,21:10 «Погода».
9:50,4:15 «Цивiлiзацiя Incognita».
10:50 Зоопарки свiту.
14:00 Оглядач.
19:00 «Вiдлуння» i
документальне розслiдування
«УКРАЯ», ч. 2.
21:15 Природа сьогоднi.
22:15,5:00 Чарiвнi свiти.
0:00 Т/с «Щоденники Червоного
Черевичка»
1:00 Т/с «Нiч чорних краваток»
2:15 Т/с «Життя на вершинi»
2:50 Т/с «Пiсля опiвночi»
3:50 «Свiтськi хронiки».

Канал «Україна»

Новий канал

6:00,13:20,15:30,5:10 Агенти
справедливостi.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,
2:50 Подiї.
7:15,8:15 Ранок з Україною.
9:15,3:40 Зоряний шлях.
11:20,4:20 Реальна мiстика.
16:00 Т/с «Анка з Молдаванки»
18:00 Т/с «Спiвачка i доля», 74 с
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Анка з Молдаванки»,
7i8с
23:00 Подiї дня.
23:30 Т/с «CSI. Мiсце злочину»

СТБ

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».

6:40,16:00 «Все буде добре!»

ТК «Київ»

6:00,7:00,8:00,13:00,18:40,
21:00,1:30,5:00 Новини.
6:10,6:45,8:10 Спорт.
6:15,8:15 АгроЕра.
6:20,8:20,13:15,23:15,0:15 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.
9:15 Т/с «Травма».
9:55 Д/ф «Reforms United»
iз документальної трилогiї
«Неймовiрнi українцi».
10:25,19:30,4:30 Про головне.
10:55 Д/ф «Василь Стус.
Феномен суток».
11:55 Prime time з М. Гонгадзе.
12:25 «Схеми» з Н. Седлецькою.
13:20 Казки Лiрника Сашка.
13:30 Хочу бути.
13:50 Суспiльний унiверситет.
14:25,3:35 Вiра. Надiя. Любов.
15:40 Театральнi сезони.
16:05 Д/с «Середземномор`я».
16:40 Д/с «Блюз. Мартiн
Скорсезе представляє».
18:25,1:20 Новини. Свiт.
19:00,1:45 Новини. Культура.
19:20 Обличчя вiйни.
20:00 На пам`ять.
20:30 «План на завтра» з А.
Рiнгiс.
21:30,5:25 Новини. Спорт.
21:50 Вiйна i мир.
22:30 Класики свiтової
лiтератури.
23:00 Пiдсумки.
23:20 Золотий гусак.
23:50 На слуху.
2:00 Музичне турне.
3:05 Д/ф «Назарiй Яремчук:
афганська iсторiя».

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 5».
10:50,12:20 «Мiняю жiнку 6».
14:10 «Слiпа».
14:45 «Мольфар».
15:45 «Сiмейнi мелодрами 6».
17:15 Т/с «Уламки щастя 2»
20:15 «Вечiрнiй Київ».
22:00 Комедiя «Кохання у
великому мiстi 3»
23:30 Комедiя «Красиве життя».
1:45 «Квартал i його команда».

Iнтер

6:10,11:10,12:25 «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,
17:40 Новини.

Канал «1+1»

6:00 Комедiя «Красиве життя».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00,19:30 «ТСН».
11:00 «Повернiть менi красу 2».
12:10 Комедiя «Кохання у
великому мiстi 3»
13:50 «Голос. Дiти 3».
16:35,21:15 «Вечiрнiй квартал».
18:30 «Розсмiши комiка».
20:15 «Українськi сенсацiї».
23:15 «Свiтське життя».
0:15 «Вечiрнiй Київ».
2:05 «Недiля з Кварталом».

Iнтер

6:45,3:00 «Подробицi» - «Час».
7:30 Х/ф «Мiмiно».
9:30,5:00 «Юрiй Яковлєв.
Смiшний. Серйозний.
Справжнiй».
10:20 Х/ф «Гусарська балада».
12:20 Х/ф «Дiм для двох».

14:15 Х/ф «Хронiки зради»
16:15 Х/ф «Любити не можна
забути»
18:10,20:30 Х/ф «Чоловiк на
годину».
20:00 «Подробицi».
22:30 «Добривечiр на Iнтерi».
23:20 «Навколо М».
0:20 Х/ф «Ласкаво просимо в
капкан».
2:20 «Життя в кредит».
3:30 Х/ф «Людина народилася».

ICTV

5:20 Факти.
5:40 Бiльше нiж правда.
6:35 Секретний фронт.
7:35 Антизомбi.
8:35 Громадянська оборона.
9:35 Iнсайдер.
10:35,13:00 Т/с «Пацики»
12:45 Факти. День.
14:00 Х/ф «Iндiана Джонс. У
пошуках втраченого ковчега».
16:15 Х/ф «Iндiана Джонс i Храм
долi».
18:45 Факти. Вечiр.
19:20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20:05 Х/ф «Боги Єгипту»
22:40 Х/ф «Мутанти»
0:55 Х/ф «Не погрожуй
Пiвденному Центру...»
2:20 Т/с «Спiраль»
4:20 Провокатор.

Новий канал

3:00 Зона ночi.
4:20 Абзац.
5:15,6:30 Kids` Time.
5:20 М/с «Губка Боб».
6:35 Хто зверху? 4.
8:35 Ревiзор.
11:50 Пристрастi за ревiзором.
14:40 Зiрки пiд гiпнозом.
16:30 Х/ф «Континуум»
18:40 Х/ф «Перший месник»
21:00 Х/ф «Перший месник: Iнша
вiйна»
23:45 Х/ф «Сигнал»
1:45 Х/ф «Полоненi сонця»

СТБ

5:50 «ВусоЛапоХвiст».
8:00 «Караоке на Майданi».
9:00 «Все буде смачно!»
9:55,21:45 Т/с «Коли ми вдома».
13:50 «Зваженi та щасливi 6».
17:00 «Хата на тата».
19:00 «Х-Фактор 7».
22:35 «Х-Фактор 7. Пiдсумки
голосування».

23:40 «Танцюють всi! 9».

Тонiс

6:00 Х/ф «Кутузов».
7:55,10:25,12:25,16:35 «Погода».
9:50 «Шеф-кухар країни» з М.
Поплавським.
11:00,19:00 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни: день за
днем».
13:35 «Iпостасi спорту».
14:00 Жива природа.
15:10 Путiвник прочанина.
Бердичiвський монастир Босих
Кармелiтiв.
15:30 «Соцiальний статус: ваша
пенсiя».
16:05,21:05 Чарiвнi свiти.
16:40 Ювiлейний концерт
Оксани Бiлозiр «Сповiдь»ч.1
20:10 Королева левiв.
21:35 «Таке спортивне життя.
Геннадiй Сартинський».
22:10 Х/ф «Дике серце»
0:10 Т/с «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
1:20 Т/с «Щоденники Червоного
Черевичка»
2:20 Т/с «Нiч чорних краваток»
3:00 Т/с «Життя на вершинi»
4:00 «Свiтськi хронiки».
4:20 Х/ф «Герой сiм`ї»

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00,1:20 Подiї.
7:10,5:00 Зоряний шлях.
10:00 Кулiнарна Академiя
Олексiя Суханова.
11:00 Х/ф «Я буду поряд».
13:00 Т/с «Бiлий налив»,1i2с.
15:20 Т/с «Бiлий налив»
17:00 Т/с «Лабiринти долi»,1i2с
19:40 Т/с «Лабiринти долi»
21:20 Х/ф «З чистого листа».
23:25 Реальна мiстика.
2:10 Т/с «CSI. Мiсце злочину»

ТК «Київ»

8:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00 «Приречений на любов».
14:05,5:00 «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 • 4 грудня

П`ятниця • 2 грудня
УТ-1

УТ-1

6:00 У просторi буття.
6:30 Пiдсумки.
6:45,7:15,8:10,23:15,0:15 Погода.
6:50,0:20 Телемагазин.
7:05 АгроЕра. Пiдсумки.
7:20 Шеф-кухар країни.
7:50,23:40 Золотий гусак.
8:15 Смакота.
8:40 Свiт on-line.
9:00 М/с «Мандрiвники в часi».
9:50 Як це?
10:20 Хто в домi хазяїн?
10:40 Хочу бути.
11:00 Школа Мерi Поппiнс.
11:20 Суспiльний унiверситет.
12:00,3:05 Д/ф «Назарiй
Яремчук. Мiсiя, позначена
небом».
12:50 Пiсенний спас.
13:55 5 баксiв.net.
15:30 Книга.ua.
16:00 Український корт.
16:35 Чоловiчий клуб. Спорт.
17:50 Чоловiчий клуб.
18:30 Д/ф «УКРАЯ».
20:30 Баклани на Балкани.
21:00,1:20 Новини.
21:30 Спорт. Тиждень.
21:55 Розсекречена iсторiя.
22:45 Мегалот.
23:00 Територiя закону.
23:20 Вперед на Олiмп.
1:40 Музичне турне.
2:45 Класики свiтової лiтератури.
3:45 Х/ф «Далекий голос
зозульки».
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7:15,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20 Т/с «Нитки долi»
14:00 «Речдок».
14:40 «Судовi справи».
16:45 «Сiмейний суд».
18:00 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Чорне дзеркало».
23:00 Х/ф «Мiмiно».
1:00 «Подробицi» - «Час».
2:00 Х/ф «Дике кохання».
3:55 «Таємницi пiрамiд».
4:45 «Чекай на мене».

ICTV

4:20 Студiя Вашингтон.
4:25 Факти.
4:45,3:55 Провокатор.
5:25 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
9:50,16:45 Т/с «Кримiнолог»
11:45,13:20 Х/ф «Скажений
Макс 3. Пiд куполом грому»
12:45,15:45 Факти. День.
14:25,16:20 Т/с «Вiддiл 44»
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Антизомбi.
21:25 Дизель-шоу.
23:55 «Що? Де? Коли?»
1:00 Х/ф «Не погрожуй
Пiвденному Центру...»
2:30 Т/с «Спiраль»

Новий канал

3:00,2:50 Зона ночi.
3:40 Х/ф «Хочу як Брiджет».
5:30,18:00 Абзац.
6:20,7:35 Kids` Time.
6:25 М/с «Губка Боб».
6:45 М/с «Iсторiї Тома i Джерi».
7:40 Х/ф «Павутина Шарлотти».
9:30,22:45 Половинки 2.
11:10,21:45 Київ вдень та вночi.
15:20,19:00 Супермодель поукраїнськи 3.
0:25 Х/ф Привид дому на пагорбi
2:45 Служба розшуку дiтей.

СТБ

7:25 «Зiркове життя».
9:15 Х/ф «Домоправитель».
11:05 Х/ф «Коли її зовсiм не
чекаєш».
18:00,22:00 «Вiкна-Новини».
18:30,0:30 Т/с «Коли ми вдома».
19:55,22:45 «Танцюють всi! 9».
2:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

Тонiс

6:00,18:00 «Алло, лiкарю!»
6:45,20:00 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни: день за
днем».
7:55,10:00,13:40,21:30 «Погода».
9:50 Путiвник прочанина. СвятоГеоргiївський Скит на Козацьких

могилах.
10:40 Зоопарки свiту.
11:20 «Будьте здоровi!»
12:00 Teen-клуб.
14:00 Оглядач.
19:00 В гостях у Д. Гордона. Олег
Мiтяєв.
21:10 Жива природа.
21:40,4:10 «Вiдлуння».
22:10 Природа сьогоднi.
23:05 Королева левiв.
0:00 Т/с «Щоденники Червоного
Черевичка»
1:10 Т/с «Нiч чорних краваток»
1:45 Т/с «Життя на вершинi»
2:40 Т/с «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
3:45 «Свiтськi хронiки».
4:40 «Цивiлiзацiя Incognita».
5:10 Чарiвнi свiти.

Канал «Україна»

6:00 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.
11:30,3:40 Реальна мiстика.
13:30,16:00,21:00 Т/с «Анка з
Молдаванки»
18:00 Т/с «Спiвачка i доля», 75 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

СДАМ ВАШУ
КВАРТИРУ

УТ-1

6:00 Свiт православ`я.
6:30,7:10,8:10,13:50,16:30,
22:55,23:15 Погода.
6:35 На слуху.
7:15,7:50,23:20 Золотий гусак.
8:15 Смакота.
8:40 Свiт on-line.
9:00 Спорт. Тиждень.
9:30 Баклани на Балкани.
10:00 Х/ф «Цiна людини».
12:05 Театральнi сезони.
12:35 Мистецькi iсторiї.
12:50 Спогади.
13:20 Гра долi.
14:20 Фольк-music.
15:30 Твiй дiм 2.
15:45 Борхес. «Поява народiв на
картi Європи».
16:10 Обличчя вiйни.
16:40 Т/с «Епоха честi».
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 Музичне турне.
2:45 Телевистава «Повiя».
4:50 Муз. фiльм «Образи».

Канал «1+1»

6:00 «Недiля з Кварталом».
7:00 «ТСН».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:40 М/ф «Маша i ведмiдь».
9:50 «Грошi».
11:00 «Свiт навиворiт 8».
12:00 «Новий Iнспектор
Фреймут. Мiста».
13:35 «Українськi сенсацiї».
14:35 Т/с «Село на мiльйон»
18:30 Комедiя «Недотурканi»
19:30,5:15 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Голос. Дiти 3».
0:00 Мелодрама «Заклинач

Анекдоти
- Уявляєте, куме,
я коли вип’ю - нічого
і нікого не боюся.
- Навіть свою дружину?
- Ні, до такого стану я ще не
напивався!
- Яка в тебе самооцінка?
- Так собі, ми - царі, народ
простий...

• ОПЕРАТИВНОСТЬ
• ГРАМОТНО
СОСТАВЛЕННЫЙ ДОГОВОР
***
• ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
СДЕЛКИ
• ПРОВЕРКА
***
АРЕНДАТОРА ПО БАЗЕ МВД
Хлопчик з плачем пpибігаєі до
• УСЛУГИ ДЛЯ
матеpі. Мати:
СОБСТВЕННИКОВ БЕСПЛАТНО - Синку, що сталось?
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по пальцях!
- А ти чого плачеш?
- А я засміявся...

коней»
2:50 «Аргумент Кiно».
3:25 «Свiтське життя».
4:15 М/ф «Ескiмоска 2: Пригоди
в Арктицi».

22:30 «Х-Фактор 7».
1:15 «Х-Фактор 7. Пiдсумки
голосування».
2:20 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

5:40 Х/ф «Гусарська балада».
7:40 «Подробицi» - «Час».
8:10 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож».
11:00 «Орел i решка. Шопiнг».
12:00 «Добривечiр на Iнтерi».
13:00 Х/ф «Любити не можна
забути»
14:50 Х/ф «Чоловiк на годину».
18:30 Т/с «Хай говорять»,1i2с.
20:00 «Подробицi тижня».
21:30 Т/с «Хай говорять», 3 i 4 с.
23:50 Х/ф «Життя, як цирк»
1:50 Х/ф «Балаган».

6:10 Х/ф «Серця чотирьох».
7:50 «Натхнення».
7:55,12:25,21:00 «Погода».
9:50 Зоопарки свiту.
11:00,18:50 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни: день за
днем».
13:40 «Будьте здоровi!»
14:00 Teen-клуб.
15:10 Путiвник прочанина.
Печери Києво-Печерської Лаври.
15:30 «Соцiальний статус: ваша
пенсiя».
16:05,3:50 Чарiвнi свiти.
16:45 Природа сьогоднi.
17:40 Ювiлейний концерт
Оксани Бiлозiр «Сповiдь», ч. 2.
20:00 «Цивiлiзацiя Incognita».
20:20 «Кумири».
20:35 «Свiтськi хронiки».
21:05 «Шеф-кухар країни» з М.
Поплавським.
21:40 Євромакс.
22:10 Х/ф «Герой сiм`ї»
0:00 Т/с «Щоденники Червоного
Черевичка»
1:53 Т/с «Нiч чорних краваток»
2:15 Т/с «Життя на вершинi»
2:45 Т/с Вихiдний, пiсля опiвночi
4:15 Х/ф «Дике серце»

Iнтер

ICTV

6:40 Факти.
7:10 «Що? Де? Коли?»
8:15 Дивитись усiм!
10:10 Краще не повторюй.
11:10,13:00 Х/ф «Iндiана Джонс.
У пошуках втраченого ковчега».
12:45 Факти. День.
13:50 Х/ф «Iндiана Джонс i Храм
долi».
16:05 Х/ф «Iндiана Джонс i
останнiй хрестовий похiд».
18:45 Факти тижня.
20:25 Х/ф «Iндiана Джонс i
Королiвство кришталевого
черепа».
22:55 Х/ф «Iнший свiт 3.
Повстання лiканiв»
0:40 Х/ф «Мутанти»
2:40 Т/с «Спiраль»
4:05 Провокатор.

Новий канал

3:20 Зона ночi.
4:50 Абзац.
5:40,6:55 Kids` Time.
5:45 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару».
7:00 Т/с «Пригоди Мерлiна».
11:40 Х/ф «Тi, що зупиняють час»
13:30 Х/ф «Перший месник»
15:50 Х/ф «Перший месник: Iнша
вiйна»
18:30 Х/ф «Реальна сталь»
21:00 Х/ф «Робот Чаппi»
23:20 Х/ф «Привиди Марса»
1:20 Х/ф «Континуум»

СТБ

6:55 «Все буде добре!»
9:00 «Все буде смачно!»
9:55 «Караоке на Майданi».
10:50 Т/с «Коли ми вдома».
12:55 «МастерШеф 6».
19:00 «Битва екстрасенсiв 16».
21:15 «Один за всiх».

Тонiс

Канал «Україна»

6:50 Подiї.
7:30 Зоряний шлях.
9:25 Х/ф «Солдат Iван Бровкiн».
11:20 Т/с «Лабiринти долi»
15:00 Х/ф «З чистого листа».
17:10 Т/с «Горобини китицi
червонi»,1i2с.
19:00,5:50 Подiї тижня з Олегом
Панютою.
20:00 Т/с Горобини китицi червонi
21:45 Т/с «Бiлий налив»
1:10 Т/с «Спiвачка i доля», 69-75с
5:00 Реальна мiстика.

ТК «Київ»

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

Вчені стверджують: читання книжок тісно пов’язане з тривалістю
життя! Тож якщо ви книголюб, то
проживете, як мінімум, на 2 роки
довше за інших.

В дослідженні, яке тривало 12 років,
взяли участь 3 635 людей у віці за 50.
Їх було поділено на три групи: в першу ввійшли ті, хто взагалі не читав
книги, в другу — хто читав до 3.5 годин в тиждень, а в третю — люди, які
читали більше аніж 3.5 год в тиждень.

В матеріалі, опублікованому в журналі Social Science & Medicine, вказано,
що книги, як правило, читають жінки
з вищою освітою та високим доходом.
Тому дослідники керувались також такими факторами, як вік,
раса, здоров’я, депресія, зайнятість
та сімейний стан.
Отож, за ці роки вони дійшли до
висновку, що у людей, які читали
приблизно 3.5 години в тиждень,
ризик смерті виявився нижчим на
17% в порівнянні з тими учасниками
дослідження, які взагалі не читали.
А для людей, які читали більше аніж
3.5 години в тиждень ця ймовірність
зменшилась на 23%.
Тривалість життя людей, які читають хоча б півгодини на день, збільшується в порівнянні з тими, хто взагалі не читає професор епідеміології
Єльського університету Бекка Р. Леві
Варто також зазначити, що в середньому книголюби проживали приблизно на 2 роки більше за інших.
“На показники також вплинули
освіта, рівень достатку, пізнавальні здатності людини та багато інших
факторів”, - додала дослідниця.

Притча про щастя

Одного разу три брати
побачили Щастя, що сидить у ямі.
Один з братів підійшов
до ями і попросив у Щастя грошей. Щастя обдарував його грошима, і він
пішов щасливий.
Інший брат попросив
красиву жінку. Тут же отримав і втік разом з нею у
нестямі від щастя.
Третій брат нахилився
над ямою:
– Що тобі потрібно? – Запитало Щастя
– А тобі що потрібно? – Запитав брат.
– Витягни мене звідси, – попросило Щастя.
Брат простягнув руку, витягнув Щастя з ями, повернувся і пішов геть.
А Щастя пішло за ним слідом…

ПІЗНАЙ СЕБЕ

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

ГАЗЕТА ВИХІДНОГО ДНЯ

ДЕ КРАЩЕ

Сауна
у Бучі
Для того, щоб покращити здоров’я,
особливо після перенесення простудних захворювань, очистити тіло і
вивести із нього накопичені токсини,
зняти нервову напругу ходять у сауну чи лазню. Саме зараз, у холодну
пору року, найкращий період для по-

ходу у місце, де і тепло, і, якщо з розумом «грітися», - дуже корисно для
організму.
Про найпопулярніші місця, де у
Бучі можна відпочити тілом і душею, - відвідати сауну, а також ціни
на перебування читайте далі.

Готельно-ресторанний
комплекс «Viktoria Park»
150 грн за 1 годину з 1 людини. Мінімальний час замовлення – 2 години.
600 грн – 2 години (до 8 чоловік). До
кінця листопада знижка 50%.
Сауна по Києво-Мироцькій
140 грн за 1 годину. Мінімальний
термін замовлення 2 години, тобто
280 грн (до 6 людей). 50 грн – віник.
Кафе «Гармонія»
200 грн за 1 годину (до 5 чоловік).

Мінімальний час замовлення – 2 години. Віники не використовувати.
Кафе «Рим»
200 грн за 1 годину. Мінімальний час
замовлення 2 години. Віники не використовувати.
Кафе «Гостинний двір»
190 грн за 1 годину (до 6 чоловік),
200 грн за 1 годину на 8 чоловік. Вартість сауни з інфрачервоною кабіною
240 грн за 1 годину на 8 чоловік.

Корисні поради
Що можна, а що не варто
робити у сауні чи лазні?

лості і тяжкості ГРВІ у дітей. Але
пам’ятайте, що малюка в парильні
легко перегріти.
Також не слід знаходитися у парильні дуже довго, особливо тим,
хто буває у лазні рідко. Обов‘язково
у парильні вдягати головний убір з
фетру або вовни. А після виходу з
сауни вживати багато рідини. Для
закріплення оздоровчого ефекту
лазні необхідно охолонути, добре
осушити шкіру, одягтися адекватно
погодним умовам та відпочити.
І не забувайте, що існує багато протипоказань, при яких паритись небезпечно. У першу чергу, це
стосується хвороб серцево-судинної системи з ураженням серцевого м’язу, серцевою недостатністю,
порушеннями серцевого ритму, високим артеріальним тиском, підвищеною кровоточивістю, схильністю
до тромбозів, важких хвороб центральної нервової системи, злоякісних новоутворень, при загостренні
хронічних хвороб.

Похід в сауну чи лазню - чудовий спосіб покращити здоров’я,
зміцнити імунітет, зняти стрес,
розслабитись. Той, хто регулярно
париться не тільки на роботі, а й
у лазні, почувається бадьорим,
сповненим сил та енергії.

Проте в лазні бажано не вживати міцні алкогольні напої, а краще
пити трав’яний чай. Не можна сидіти на найвищій лавочці, головою
впираючись у стелю. В лазню не
можна ходити хворим і з температурою. І навряд чи корисно займатись в лазні сексом.
Відвідувати сауну або лазню буде
корисно і дітям, особливо тим, які
часто страждають від застуд, бронхітів, пневмоній, у кого збільшені аденоїди і є проблеми з мигдалинами. Регулярно відвідуючи лазню,
можна домогтися зниження трива-

ЯК ВИ СПИТЕ? ПОЗА СКАЖЕ ПРО ХАРАКТЕР

Вчені довели, що положення тіла
сплячої людини розповість про
нього все: про що він думає, що
відчуває і чого хоче.

Психологи встановили, що між позою,
яку приймає людина уві сні, і її світоглядом існує тісний зв›язок. Більш того, фахівці стверджують, що мова тіла сплячої
людини ніколи не бреше.

Так про що ж може розповісти
поза людини уві сні?

Мова тіла людини обумовлюється підсвідомістю. Спілкування за допомогою
слів контролюється людським розумом,
тому людина може видати завідомо неправдиву інформацію. Мову ж рухів
підробити неможливо. Тому наші пози,
міміка і жести говорять про нас більше,
ніж наші слова. Найбільш достовірну
інформацію про людину дає положення
тіла під час сну. Під час бдіння людина
може навчитися частково управляти
своїми жестами та мімікою. Під час сну
свідомість людини перебуває в неактивному стані, і всі її рухи обумовлюються
виключно підсвідомістю.
Звичайно, жодна людина не може
проспати всю ніч в одному і тому ж положенні. Протягом ночі поза людини
може змінюватися до 40 разів, а якщо
вона перебуває в стресовому стані, то
ще частіше. Проте, у кожної людини є
своя улюблена поза, яку вона приймає
під час сну найбільш часто. Як правило,
це те положення, в якому знаходиться
тіло в момент пробудження (правда це

не стосується пробудження по будильнику, дзвінок якого може застати нас в
будь-який з стадій сну).
ОБЕРИ СВОЮ УЛЮБЛЕНУ
ПОЗУ І ЗВІР РЕЗУЛЬТАТ

Сон на спині

Як правило, в такій позі людина досить
розслаблена. Її полюбляють впевнені в
собі і психологічно сильні люди. Вони
готові до будь-якої життєвої ситуації, до
прийняття нової інформації і нових знайомств. Однак упевненість в собі може
змінитися самовпевненістю. Показником цього є гіпертрофія даної пози сну
і надмірне заняття всієї площі ліжка: в
такому випадку спляча людина широко
розкидає руки і ноги, намагаючись зайняти побільше життєвого простору.

Поза «зародка»

В цій позі людина лягає на бік і підтягує
зігнуті ноги до живота, а сама обіймає
ковдру або сам себе. Як правило, сплячий забивається в дальній кут ліжка або
займає простір біля стіни. Ця поза говорить про те, що людина боїться реального життя і не хоче брати участь у подіях,
які відбуваються навколо. Цим людям
вкрай необхідний лідер, покровитель
або захисник, який зможе захистити їх
від труднощів реального і взяти опіку
над ними і відповідальність на себе.

Поза на животі

Це поза, в якій людина лежить на животі і намагається «обійняти ліжко».
Руки, як правило, лежать на подушці або

з боків тіла, ноги не підтискаються, а навіть навпаки. Людина, що спить в такій
позі, намагається керувати своїм життям і самостійно приймати всі важливі
рішення. Крім того, вона складно реагує на критику, адже вважає всі свої дії
і рішення єдино вірними. Така поза сну
говорить про надзвичайну завзятість в
досягненні мети, а також про увагу до
дрібниць.

Поза на боку

У тих, хто надає перевагу такій позі,
ноги і руки зазвичай витягнуті, хоча нижні кінцівки можуть бути злегка підігнуті.
Як правило, таку позу можна відрізнити
від пози «зародка» по більш розслабленому положенню тіла. Люди, які проводять
більшу частину ночі в такій позі, мають
аналітичний склад розуму, абсолютно
адекватні, спокійні і надійні. Вони досить
легко пристосовуються до будь-якої життєвої ситуації і легко переносять життєві
труднощі. При цьому ці люди зазвичай
вирізняються лабільною психікою.
Джерело - Інтернет

Хобі

Мініатюра на долоні

Посеред
ділового
снування
суботнього
базару не
очікуєш
побачити
щось «не
базарне».
Але трапляються і
дуже цікаві
несподіванки. Один
чоловік пропонуває власні вироби
– кам’яні мініатюри-нецке.
Одна, з яшми, називається «Молитовна задума». З розмови виявилось,
що автор – Віктор Козаревич – до
виходу на пенсію працював постановником документальних і дитячих
фільмів. Тобто спілкувався напряму
з персонажами, а з глядачем опосередковано – як ім’я у довгому списку творчої команди. А зараз реалізує
себе в улюбленому захопленні. При
цьому отримує потрійне задоволення – коли видобуває сюжет з фактури
кам’яного уламка, коли спілкується з
людьми на алеї між базарами і коли
вдається щось продати. Винагороді
за творчість він незмінно радий. Бо
за виручені кошти може дозволити
собі щось цікавеньке. При цьому дружина щаслива, адже не страждає їхня
мізерна пенсія. А мініатюри і справді
класні – зігрівають руку і душу.
Микола ДЕМ’ЯНОВ

... Він ніколи не прагнув кар’єрних
злетів і не навчився говорити напівправду. Тому йому, Олександру Гречаному, і не довелося побувати в ролі
невдахи. Знайомство з ним склало
враження, що він приречений бути
переможцем. І ось чому.
Олександр Дмитрович і його дружина Валентина Іванівна – ветлікарі.
Працювали у відомому на всю Європу
місцевому птахівничому підприємстві
«АгроМарс». Коли з керівництвом
об’єднання не зійшлися в думках щодо
організації виробничого процесу, розрахувалися і, як в таких випадках кажуть, пішли шукати ліпшого хліба.
Потрібно зазначити, що сім’я Гречаних роботи ніколи не боялася, бо виросла в селі у хліборобських родинах.
Уже давно підмічено, що завзятим і
настирливим обов’язково таланить.
Якось у справах Олександр Дмитрович побував у Гостомелі. Випадково
на очі потрапило оголошення, у якому
повідомлялося, що місцевий житель
продає свою невеличку перепелину
ферму. Цікавість взяла гору, і гаврилівчанин подався знайомитись з екзотичною для наших країв фермою.
Господарю перепілок невідкладно
були потрібні гроші. От і вимушений
був їх продавати. Та й ціну правив за
екзотичну птицю не позахмарну. Поторгувавшись, зійшлись на ціні, яка
цілком влаштовувала і продавця, і покупця. Відтак - вдарили по руках. Тож
несподівано для себе Олександр Дми-

Перепілки Гречаних:
корисно і дохідно

На знімку: на сімейній фермі Гречаних
трович став власником невеличкої пе- До вечора обладнаю для них куторепелиної ферми, яка ледве нарахову- чок у хліві.
вала 150 голів милих перистих пташок.
З часом подружжя стало єдиним у
Дружина зустріла новину чоловіка поглядах на розведення перепелів.
дуже вороже.
Вивчили попит на яйця і м’ясо цього
- Ти ж знаєш,- казала вона,- які ці дивовижного птаха. Ще б пак, всі ми
птахи делікатні, пропадуть у нас усі хочемо нині дотримуватися здорового
до єдиної.
способу життя, приділяючи особливу
- А ми з тобою ветлікарі, тож не увагу продуктам споживання. Зродамо цьому статися,- переконливо у зуміло, що ці продукти повинні бути
відповідь мовив чоловік.
не лише екочистими, а й корисними і
- А де ти цю ферму розмістиш?- не смачними. А продукція перепелиної
вгавала Валентина.
ферми якраз і відповідає цим крите-

БЛИСТАВИЦЯ
В Блиставиці здійснюються роботи по відновленню верхнього із
каскаду сільських озер.
За словами сільського голови Світлани Микиші, це довгоочікувана подія для всієї громади.
«Декілька років тому були бажаючі
став взяти в оренду, але піднялося все
село. Громада вважає, що блиставицькі
водойми мають належати людям. Ми
сподіваємося, що після проведених
робіт наш став стане місцем відпочинку, розваг та риболовлі блиставчан», коментує подію сільський голова.
Блиставчани «зі стажем» пам’ятають
водойму глибокою, з гарними берегами, вкритими верболозами. Останніми роками гідротехнічні споруди, які
забезпечували рух води, засмітилися,
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ріям. Адже для годівлі своїх перепелів
Гречані використовують тільки чисті
високоякісні і збалансовані корми, для
напування – фільтровану воду. Це підтверджено лабораторними дослідженнями і ветеринарними сертифікатами.
- Ми робимо все можливе і неможливе,- каже Олександр Гречаний,- щоб
перепелині яйця з нашої ферми були
доступні по ціні широкому колу споживачів. Було б добре, якби делікатесні
яйця і м’ясо цієї птиці включали в раціон школярів. Вони дуже цілющі при
лікуванні багатьох хвороб. Одне перепелине яйце у п’ять разів цінніше, аніж
куряче чи будь-яке інше. Уявіть собі,
що перепелині яйця в холодильнику
можуть зберігатися понад півроку.
Тож проблем із збутом продукції сімейної ферми у Гречаних немає. Ферма прибуткова. Як мовиться, ця сім’я
має хліб і до хліба. А ще має можливість успішно оплачувати навчання
сина Ігоря в Національній акадамії
біоресурсів.
Якщо у читачів виникне враження,
що це легке джерело збагачення, то я
розчарую: робота на такій фермі копітка і важка. Ця сім’я вже давно не
має ні святкових, ні вихідних, ні прохідних днів.
Побувавши на сімейній перепелиній
фермі Гречаних, можу з усією відповідальністю сказати, що це - цивілізоване
європейське господарство, і тут є на що
подивитись. Нині в мене немає сумніву: підприємець-одноосібник - це не
утопія. Живим прикладом цьому є гаврилівські фермери. А щоб вони успішно розвивалися, небагато й треба: державні установи не повинні заважати.
Іван ЖУК,
фото автора

Ставу – жити

відповідно і рівень води впав. Глибина ставка зменшилася до півметра.
Громада забила на сполох, а сільська
рада підтримала ініціативу – провести
роботи по упорядкуванню водойми.
Був розроблений проект, з яким блиставчани звернулися до обласної ради.
Об’єкт було включено до бюджету
на 2016 рік, згідно з яким проведені роботи мають забезпечити «поліпшення технічного стану та благоустрою водойми в с. Блиставиця з
метою захисту від підтоплення прилеглих територій», включаючи розчистку ложе ставу та прибережної сму-

Соціальний проект «Бучанських новин» з
правознавства стане вашим добрим порадником в складних юридичних питаннях, які
потребують фахового тлумачення фахівців.
Зі своїми запитаннями, проблемами звертайтеся на редакційні контакти:
Телефон: (044) 383 50 73, 48-305,
E-mail: buchanews@ukr.net
Консультує Адвокатське об’єднання
«Адвокатська сім’я Лисенко»

НОВЕЛИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
2.11.2016 року в силу Закон України № 1666-8
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав
власності» .
Ці зміни спрямовані на захист прав власності,
економічних інтересів громадян та інвесторів, а
також зменшать ризики незаконного заволодіння майном.
Відповідно до нововведень:
- державний реєстратор повинен повідомити
власнику нерухомості про отримання заяви на
проведення реєстрації об’єкта нерухомості, щодо

ги, а також ремонт
гідроспоруди.
Як повідомила сільський голова, наразі бригада фахівців
проводить лагодження гідроспоруд. «Весь
комплекс запланованих робіт здійснюється за рахунок
обласного бюджету,
зокрема Управлінням водних ресурсів м. Києва і Київської області.
Сподіваємося, що розчистку ставка
буде завершено до кінця поточного

року», - пояснила Світлана Микиша.
Дані роботи виконуються підрядною
організацією «Евротехнології груп».
Алла БАГІРОВА

Наше право
якої подано заяву про проведення такої процедури. Це дасть можливість власнику об’єкта оперативно відреагувати на факт проведення реєстраційних дій з його майном. Мін’юст планує проводити таке оприлюднення за допомогою СМС.
- власник об’єкта нерухомого майна тепер може
звернутися з заявою про заборону вчинення реєстраційних дій у Державному реєстрі терміном
на 10 днів. За словами директора Департаменту
реєстрації, така необхідність виникає у власників
майна при виникненні різних судових суперечок.
Раніше заборонити реєстраційні дії можна було
тільки в судовому порядку.
Щодо термінів реєстрації прав на нерухомість:
- право власності та інші речові права (крім іпотеки) можна зареєструвати протягом 5 робочих
днів, обтяження, іпотеки прав - протягом двох
робочих днів
- внести зміни в записи Державного реєстру
прав, отримати інформацію з Державного реєстру прав у паперовій формі можна буде протягом 1 робочого дня.
- призупинення державної реєстрації прав,
внесення запису про скасування державної реєстрації прав, внесення запису про скасування
рішення державного реєстратора повинно бути
оформлено тепер протягом 2 годин.
- збільшено терміни для оскарження дій державного реєстратора - з 30 до 60 днів.

До Кримінального кодексу України внесено
норму про кримінальну відповідальність як державних реєстраторів, так і громадян, які здійснюють неправомірні дії в сфері реєстрації прав на
нерухомість, - підробка документів, зловживання
службовим становищем і т.п. Раніше цієї норми
не було.
Зміни торкнулися і реєстрації бізнесу: новий
закон скасував раніше діючий принцип екстериторіальності реєстрації. Тепер державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців проводиться в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці.
Винятком є реєстрація на підставі документів,
поданих в електронному вигляді. В такому випадку реєстрація проводиться незалежно від місця знаходження юридичної або фізичної особи в
межах України.
Також при проведенні державної реєстрації змін
про юридичну особу нові норми закону зобов’язують нотаріально завіряти дійсність підпису,
яка вказана на рішенні уповноваженого органу
управління юридичної особи - засновника (уповноваженої особи) або голови та секретаря загальних зборів. Крім того, тепер необхідно нотаріально завіряти дійсність підпису на установчому
документі, акті передачі та розподільчому балансі
юридичної особи, заяві про вихід з товариства.
Раніше такої норми в законі також не було.

Готуємо до видання довідник по місту Бучі та Бучанській об’єднаній громаді

Пропонуємо взяти участь у підготовці
повноколірного довідника, що міститиме
найактуальнішу інформацію про життя,
діяльність та розвиток громади.

Просимо всіх бажаючих, хто зацікавлений в розміщенні рекламного блоку або
текстової інформації про підприємство,
установу, магазин, кафе тощо у новому
довіднику 2017 року, звертатися до ре-

дакції газети «Бучанські новини».
Адреса:
м.Буча, вул.Києво-Мироцька, 104-Б
Тел.: (04597) 48-305; (044) 383-5073.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Всім відоме велике і гарне село
Гаврилівка, що розкинулось в мальовничій міцевості, і живуть тут
працьовиті та завзяті люди. Одним
з таких мені недавно пощастило
познайомитись.

ГАВРИЛІВКА

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

ЄДИНА ГРОМАДА

№46 від 25 листопада 2016 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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ПОГЛЯД З-ЗА ОКЕАНУ
Мабуть, мало українців у США чи
взагалі у світі усвідомлюють, що фактично за правилами більшості демократичних країн світу Гілларі Клінтон
була обрана президентом США. Вона
здобула більше голосів (на 220,000) по
всій Америці, ніж ДоналдТрамп. Остаточно вона здобула 47.7 відсотків
усіх голосів, а Трамп — тільки 47.5.
Одначе згідно з американською виборчою системою Трамп здобув 290
електоратів, а Клінтон — тільки 228.
Для вибору потрібно 270. Ці електорати будуть голосувати у грудні ц. р. Вони
не зобов’язані, крім кількох штатів, голосувати так, як голосував їхній штат,
але тут відносно марна надія, бо зазвичай 99 відсотків випадків електорату голосують, як їм наказали їхні виборці.
Тобто, у підсумку можна сказати, що
більше американських виборців обрали Клінтон, але, як казав Трамп, американська виборча система «покручена», тому теоретично поки що Трампа
обрано президентом.
Цікавим явищем є й те, що майже
всі опитування перед і під час виборів
вказували на перемогу пані Клінтон.
Як це сталось, що переміг Трамп? Є
тут тільки одна відповідь. Багато виборців Трампа не зізнавалися під час
опитувань. Мабуть, були різні причини: конспірація, тиск, а також і сором.
Мушу сказати, що якби я голосував
за Трампа, то також не зізнавався б. У
моєму випадку — від сорому.
Треба визнати, на жаль, що було багато українців США, які також голосували за Трампа. Я перепитував багатьох з тих, хто відкрито висловлював свою думку. Відповіді зазвичай базувалися на ненависті до політичних
можновладців, а зокрема Гілларі Клінтон та її чоловіка. Були й ті, що голосували вперто традиційно за республіканського кандидата, який вважається
більш «правим», ніж демократичний.
Коли я звернув увагу цих українських

Президентські вибори у США
Роздуми для українського читача

американців на ставлення Трампа до
України, то виявилося, що половина
взагалі нічого не знала про його позицію, а ще менше — про його прихильність до Путіна. Друга половина вважала його вислови з цього питання порожніми фразами перед виборами, які,
напевно, зміняться в майбутньому.
Коли я звертав увагу, що Трамп ні
сам, ні через представника не брав участі, хоч був запрошений, у відкритті
пам’ятника жертвам Голодомору у Вашингтоні минулого листопада, відмовив у зустрічі з Президентом Порошенком у вересні ц. р. та не подав жодних
відповідей на виборчий опитувальник
Українського Конгресового Комітету
Америки, майже всі респонденти відповіли: «Я цього не знав», хоча були такі,
які сказали прямо: «То нічого».
До речі, були американці українського походження, котрі підтримували
Трампа та на питання ставлення його
до України відповіли: «Мене Україна не
обходить, я - американець». Один такий
навіть живе з українського гроша.
Я примирився з дійсністю, хоча чекаю

УРОКИ ПРАВДИ
В історії людства цифра 300 має
сакральне значення. Хто не знає про
подвиг 300 спартанців? А для кого ще
залишається «білою плямою» подвиг
героїв Крут? А їх також було 300.
Сьогодні, ми відкриємо ще одну сторінку історії, де цифра 300 також несе
на трагедію. Події відбулися під містечком Базар, що на Житомирщині.
12 жовтня польські власті дійшли
згоди з більшовицькою Росією про
перемир’я, що дало змогу Семенові
Будьонному вдарити по українському війську. Воно мусило 21 листопада перейти Збруч.
26 тисяч старшин і козаків, опинившись хоч і на своїй землі, та в чужій державі, вимушені були скласти
зброю. Вони були інтерновані в концтаборах, де терпіли нужду і голод,
знемагали від епідемій, втрачали бойовий дух і вмирали.
В той же час не без мовчазної участі
західної дипломатії Україну шматали
на окремі частини. Закарпаття опинилося під Чехословаччиною, Бессарабія та Північна Буковина дісталися Румунії, Велику Україну загарбала
більшовистська Росія, Волинь та Галичину окупувала Польща.
Але народ український навіть розібраний по чужим домівкам зупинити було надто важко. За інформацією
Михайла Фрунзе на території підросійської України діяло понад 40 тис.
повстанців, які відкрито виступали
проти влади або тихо її саботували.
У 1921 році була здійснена остання
спроба відродити Українську народну республіку під проводом уряду у
висланні, яке на території Польської
держави в нелеґальних умовах зуміло домовитися з властями, щоб ті не
перешкоджали спорядженню в Україну бойових груп.
Василь Овсієнко, історик дисидентського руху, так описує ті події: «23
жовтня 1921 року у Львові за наказом Головного Отамана Симона Петлюри почав діяти «Штаб Повстанської Армії на Україні». Командува-

далі на зміну електоратів у грудні — бо
надія умирає останньою. Я голосував
за Клінтон не так через безмежну прихильність до неї, як через настороженість супроти Трампа. Можу стояти чи
сидіти відносно осторонь і спостерігати, чи впорається новий президент,
якого я маю за примітива у поведінці як політика і як людину, з мінімальною освітою і ще меншими моральними засадами. Його дружина, мабуть,
буде перша серед «перших леді», котру
ввесь світ бачив або може побачити в
еротиці. Але з огляду на велику небезпеку і кривду, яку Трамп може нанести
Україні, ні я, ні будь-хто інший з українців, котрі були його противниками,
не можуть зберігати спокій.
В американській політиці історично великі претензії до впровадження зовсім відмінної політики має той,
хто отримав від виборців навіть беззаперечний мандат. А про заперечний
мандат Трампа вже на другий день
після виборів свідчило багато американців у різних містах США своїми демонстраціями. Більшим дока-

зом запереченого мандату є факт, що
Трамп не тільки не здобув більше 50
відсотків виборців, але здобув менше
голосів, ніж його головна суперниця.
Мабуть для підкріплення свого мандату Трамп планує скористатися з
республіканської більшості в обох палатах Конгресу США. Власне, у цьому буде корінь слабкості його антиукраїнської політики. Адже його республіканські позиції надумані для виборів. Я не маю сумніву, що більшість
навіть республіканських членів Палати Представників чи Сенату не схвалюють Трампа ні морально, ні етично.
Тому політику США до України треба, як інколи в минулому, напрацьовувати через Конгрес. У Конгресі чимало
добрих приятелів України. Українське
лоббі в обох палатах не тільки повинно
діяти, як у минулому, а й гальмувати
проросійську політику Трампа. Не виключено, що і сам новообраний президент з часом обуриться на Путіна і Росію тому, що інтелектуальна примітивність дуже часто породжує впертість,
зухвалість і зрештою супротив.
Тому з приходом до влади Трампа українська громадськість у США
не сміє відпочивати. Переконувати
Трампа (вперту і зухвалу людину) —
це малонадійна стратегія. Нейтралізувати його разом з противниками і ворогами України а, найголовніше, працювати на підтримку України, спираючись на друзів у Конгресі — це тактика сьогоднішнього дня. Нам, українцям, краще працювати і не втрачати
надії навіть за сьогоднішніх обставин.
Аскольд ЛОЗИНСЬКИЙ
(США)

95 років трагедії під містечком Базар на Житомирщині

Українські «білобандити»
та «героїчна» гвардія Котовського

Могили героїв
чем Армії був призначений ґенерал-хорунжий Юрко Тютюнник,
начальником штабу –
полковник Юрко Отмарштейн.
Готувався Другий Зимовий (або ж Листопадовий,
Льодовий)
похід. Охочих поляки
звільняли з концтаборів, але зброю та спорядження штаб мусив
роздобувати сам усілякими правдами та неправдами.
Учасники походу згадували: кому
дісталася поржавіла ґвинтівка, інший мусив скинути пасок, щоб було
на чім ту ґвинтівку носити, а хто
йшов геть без нічого в надії відбити
зброю у ворога. Не всі мали й чоботи
– деякі йшли в постолах».
Таким чином було сформовано 3
групи. Перша – бесарабська – зразу
зазнала поразки. Друга – полісська
- просунулася аж на 1500 км вглиб
України. А третя – волинська – мала
з’єднатися на Житомирщині з другою, щоб йти на Київ.
Спочатку у волинців все складалося ніби й непогано. Навіть Коро-

стень захопили, але не втримали, бо
на поміч червоним надійшла допомога – два бронепоїзди з курсантами червоних старшин. І все ж українцям вдалося звільнити майже півтисячі селян,
ув’язнених за відмову здавати продрозверстку.
Задум Тютюнника полягав в тому,
щоб йти на воз’єднання із подільською
бригадою, хоча весь шлях болотистою
місцевістю, переживаючи холод і голод, ускладнювався ще й постійним
переслідуванням бригадою Григорія
Котовського. Не дивлячись на великі
втрати і наполягання штабу вертатися назад, Тютюнник спрямовував частину вперед, перепоною
не була навіть крижана
вода Тетеріва під час переправи. Але возз’єднання так і не сталося: подільці декількома днями раніше уже пройшли ці місця і
відправилися у зворотному напрямку. Після такого
стратегічного потрясіння
намір вертатися став реальністю, але запізно.
Василь Овсієнко у дослідженні пише: «Змучені походом,
доночовували в Малих Миньках,
де затрималися майже до полудня
17 листопада. Щойно валка підвід
вийшла на поле в напрямку села Звіздаль, як на неї напала червона кіннота, біля трьох тисяч шабель.
Зав’язався жорстокий бій, у якому загинуло близько 400 повстанців. Котовці рубали й поранених на підводах, і
беззбройних підводників-їздових».
Врятувався лише штаб і старшина,
які були на конях. Їм вдалося прорватися за кордон.
Полонених, у тому числі й поранених, тримали в церкві с. Малі Минь-

ки, 18 листопада їх відконвоювали до
містечка Базар, зачинили в церкві та
двох синагогах.
21 листопада 1921 року 359 полонених, у тому числі й поранених, котовці вивели за село, зачитали постанову “п’ятірки” про розстріл їх як “ворогів народу”.
Запропонували перейти на бік червоних, але вістовий Степан Щербак за
всіх відповів, що України вони не зрадять. Розповідають, що померли, співаючи гімн “Ще не вмерла Україна”.
Що українські вояки чинитимуть
саме так, Котовський не сумнівався,
тому заздалегідь примусив селян викопати дві довжелезні ями…
…Серед людських городів у Базарі були дві занедбані могили, порослі бур’янами. Одна метрів 60, друга –
метрів 40. В одній, кажуть, розстріляні, а в другій померлі поранені.
Півтора кілометрами південніше
села Звіздаль (нині Народицького району), на полі, де тепер радіоактивний
могильник, стоїть пам’ятник червоного граніту з написом: “Бійцям бригади
героя громадянської війни Г.І.Котовського, які в листопаді 1921 року розгромили в цих місцях велике угрупування білобандитів. Встановлено на
честь 70-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції”.
Пам’ятник встановлено у 1987 році.
Сплинуло майже 30 років з того часу,
яких нам вистачило, щоб переоцінити хто для незалежності України
– герой, а хто бандит. Не виключено, що пройде ще 30 років і нам знову
доведеться переосмислювати – хто
в сьогоднішній борні дійсно творив
Україну, а хто був її гальмом, провокуючи розбрат.
Підготувала Алла БАГІРОВА

Юнак з палаючим поглядом ...

У непогожий осінній день 1852 року
через Кронштадта в кругосвітню подорож вийшов фрегат «Паллада». Головною метою експедиції, якою керував адмірал Евфімій Путятін, була
особливо важлива місія - підписати перший договір про дружбу і торгівлю з Японією. Безпосереднім же капітаном судна був вихованець адмірала Лазарєва, прекрасний мореплавець
капітан-лейтенант Іван Унковський.
Напевно про ту подорож військового корабля сьогодні ніхто б й не згадав, якби для складання літопису плавання і ведення протоколів під час переговорів з японськими представниками адмірал Путятін не включив до
складу команди ще одну людину. Спеціальний наказ свідчив «про призначення займаючого посаду столоначальника департаменту зовнішньої
торгівлі колезького асесора Гончарова секретарем при генерал-ад’ютантці Путятіну на час далекого плавання
фрегата «Паллада», про грошове забезпечення цього чиновника». Цим,
сказати сучасною мовою, держслужбовцем був Іван Гончаров, відомий
освіченій Росії як чудовий письменник, автор популярного в той час роману «Звичайна історія».
«Я все мріяв - і давно мріяв - про це
вояж, - писав він, - може бути, з тієї
хвилини, коли вчитель сказав мені, що
якщо їхати від який-небудь точки безупинно, то вернешся до неї з іншого
боку ... І раптом несподівано судилося
воскресити мрії, розворушити спогади, згадати давно забутих мною навколосвітніх героїв. Раптом і я слідом за
ними йду навколо світу! Я радісно
здригнувся від думки: я буду в Китаї,
в Індії, перепливу океани, ступлю ногою на ті острови, де гуляє в первісній
простоті дикун, подивлюся на ці чудеса - і життя моє не буде пустим відображенням дрібних, обридлих явищ. Я
оновився; всі мрії і надії юності, сама
юність повернулася до мене».
Настільки ж натхненним виглядав
і новий знайомий Івана Олександровича - дев’ятнадцятирічний мічман
Павло Зелений. «Він ще належить до
щасливого віку переходу від юнацтва
до зрілості, тому в ньому наполовину того і іншого, - писав автор «Фрегата «Паллада»». - Дещо в ньому зміцніло і виробилося: він любить і добре
знає свою справу, серйозно розуміє і
виконує обов’язки, вимогливий до самого себе і в пристойністі - це змужнілість. Але безтурботний щодо всього, що лежить поза його прямих занять; читає, гуляє, спить, їсть з однаковою прихильністю, не віддаючи нічому особливої переваги, - це залишки юнацтва. Візьме книжку, все одно
яку, і залишить її без жалю; ляже і засне де попало і коли завгодно; їсть все
без розбору, особливо фрукти. Після
ананаса і винограду він з’їсть, мабуть,
ріпу, виноград їсть з лушпинням,
«щоб більше здавалося». Він дуже милий; у нього багато природного гумору, і він майстерно володіє жартом. Істота завжди співуча, усміхнена і розповідаюча, ніколи нікого не ображає і
ніким не ображена. Ми всі дуже лю-

Таким малоповажним прізвиськом називали одеські журналісти
міського голову Павла Олексійовича Зеленого
Знаменитий номер Анатолія Дурова в одеському цирку

Павло Зелений
бимо його. Йому також все одно, де
не бути: чи прийдуть в прекрасний
порт або стануть на якір біля безплідної скелі; гуляє він на березі або спостерігає на кораблі за роботами - він
або робить справу, тоді мовчить і робить комічне обличчя, або співає і регоче. Він зараз же уживається в побуті, в котрий поставлений».

По морях, по хвилях...

Тоді ж, під час навколосвітньої подорожі, Іван Гончаров зауважив, що у «Зеленого татарські риси». Насправді Павло був чистокровним росіянином та походив з давнього дворянського роду, відомого з кінця XV століття. Зелені були
династією, що присвятила себе в XVIIIXIX століттях морській службі.
Батько Павла, капітан-лейтенанта
Олексій Зелений, після того, як хлопчик отримав традиційну домашню
освіту, віддав його на навчання в Морський кадетський корпус у Санкт-Петербурзі. Ще гардемарином юнак плавав на кораблі «Гангут», а дослужившись до мічмана брас участь у двох
навколосвітніх походаху на фрегатах
«Паллада» і «Діана». З цього приводу
літературознавець Борис Енгельгардт
в невиданій монографії «Подорожу
навколо світу Ільї Обломова («Фрегат
Паллада» за новими матеріалами)» писав: «Веселий, добродушний, поступливий, він був любимий усіма оточуючими за свою легку вдачу, а його вічна балаканина, здебільшого жива і кумедна, служила одним із джерел розваги для всієї кают-компанії. Бравий моряк, пристрасно відданий своїй справі, він не раз виявляв чудову безстрашність і винахідливість у важкі для фрегата хвилини і був гідно оцінений як
Путятіним, так і Унковским, перший
з яких взяв його з собою на «Діану»,
а другий обрав своїм помічником під
час кругосвітньої походу «Аскольда»».
Надалі доля явно благоволила до
офіцера, хоча сходження службовими сходами було не настільки простим. Під час Кримської війни він потрапив в англійський полон, де і провів півроку.
У 1860-му Павло Зелений був призначений командиром кліпера «Алмаз», на якому, немов бажаючи покрасуватися перед ненависними британцями, здійснив плавання до берегів Англії. Через рік в складі ескадри
контр-адмірала Степана Лісовського
він відправляється у важке плавання
до берегів обох Америк.
Через пару років в званні капітана
2-го рангу Зелений командує корветом «Витязь», а дослужившись до каперанга отримує під своє командування фрегат «Світлана».
Несподівано, в 1870-му, Павло Зелений, «змінивши гюйс», опиняється в
структурі Російського товариства пароплавства і торгівлі (російська абревіатура РОПиТ) на посаді інспектора. Сім років він «служив на комерційних судах», поки не грянула російсько-турецька війна. І знову капітан
1-го рангу піднявся на капітанський

місток бойового судна, командуючи
загоном мінних загороджувачів.
У 1882-му Павло Олексійович за височайшим указом отримав в контр-адміральські еполети, покинув море і був
відправлений на «сухопутну» посаду
Таганрозького градоначальника.

«Я - Зелений!..»

Наступним етапом адміністративної
стежки стала Одеса, куди Павла Олексійовича перевели на аналогічну посаду міського голови. Ось що повідомляв
про роки його служби в приморському місті однин із сучасників: «Градоначальник Одеси був відомий pyгатель
Зелений». Але разом з тим «він був бездоганно порядною людиною, переслідував хабарників і, врешті-решт, справедливо, «по-батьківськи» вирішував
найзаплутаніше справи; до суду він не
любив доводити справи. Його любили
і євреї, хоча він їх і лаяв триповерховими словами і засаджував в кутузку, але
їх він не давав ображати чинам місцевої адміністрації».
Пригадується такий випадок. Бібліофіл і букінист Мордко Швагер подав
прохання до канцелярії градоначальника на відкриття книгарні. Але старший інспектор у справах друку Плаксін непохитною рукою накреслив резолюцію: «Що ж стосується мого рішення про задоволення клопотання
прохача, то я, маючи на увазі численні
єврейські книгарні в Одесі, затруднююсь дати таке в позитивному або негативному сенсі, а тому покладаюсь
цілковито на благорозсуд Вашої Високоповажності». Цей витіюватий висновок досвідченого крючкотвора настільки вивів з себе Павла Олексійовича, що він, всупереч очікуванням,
розпорядився негайно дати «добро»
на відкриття магазину.
У той перший рік свого правління в Південній Пальмірі контр-адмірал Зелений проявив і особисту мужність. Разом з брандмейстером Скарлато вони героїчно боролися з вогнем,
що спалахнув в храмі в ім’я Святого
Олександра Невського, спорудженому в будівлі Комерційного училища.
У 1909 році, вже після смерті градоначальника, Влас Дорошевич вибухнув принизливою статтею, в якій писав: «Найстрашніший анекдот полягає в тому, що протягом тринадцяти
років жоден житель «четвертого міста
Росії», з чотирьохсоттисячним населенням, не міг вийти з дому в упевненості, що його не вилаяють останніми
словами, не образять…
Прокурор судової палати, пан Ч., говорив тим, хто йому скаржився на Зеленого:
- Що ви хочете! Я сам, коли побачу
його на вулиці, - переходжу на іншу
сторону. А якщо треба їхати по справі, - до нього в мундирі, - у всіх орденах: спробуй!.. »
З особливим задоволенням згадують
про те, як знаменитий клоун і дресирувальник Анатолій Дуров «відшив»
Павла Зеленого. Відомий одеський
скульптор Олександр Князик, автор

скульптурної композиції, що увічнює
цю подію, розповідав: «Справа була
так. Дресирувальник обідав в буфеті, коли туди увійшов Зелений... Звичайно, всі встали, бо такий начальник прийшов. А Дуров сидів і їв свою
їжу. Градоначальник запитав: «А хто
це такий? Чого він не встає?» Йому
відповідають: «Та це приїжджий». А
він каже: «Ти чого не встаєш? Бачиш,
сам Зелений прийшов ». А Дуров відповідає: «Ось коли ви дозрієте, тоді я
встану».
Того ж вечора дресирувальник виступав у цирку з кабаном, пофарбованим у зелений колір. Хряку кланялися
інші тварини. А наступного ранку артист запряг тварину у візок і проїхався по Дерибасівській. Градоначальник
так розсердився, що наказав вислати
Дурова з міста».
Звичайно, можна і сьогодні ще реготати і знущатися над особистістю
«самодура-градоначальника», але не
слід покладатися тільки на класика
журналістики чи інших ганьбителів,
що не розібралася в характері і натурі Павла Олексійовича. Прислухаємося краще до свідка тих днів: «Не дивлячись на те, що він на прийомах і часто на вулицях міста лаявся і відправляв в кутузку без особливого розбору
і правих і винуватих, його всі любили,
і коли він пішов зі свого поста, це викликало загальний сум».
Сучасники якось забули, що саме Зелений ініціював будівництво на Пересипу Будинки Працьовитості. Коли
ж у Одеського товариства піклування незаможними громадянами не вистачило на цю затію коштів, Зелений
звернувся із закликом про пожертвування до одеситів, які з розумінням
і співчуттям відгукнулися на заклик
міського голови. Вклав він і свої власні гроші. Незабаром в «Будинку Працьовитості пам’яті Імператора Олександра III» були облаштовані приміщення для ночівлі та величезні зали-майстерні, що давали можливість
знедоленому люду заробляти собі на
«хліб насущний» і дах.
У той же період свого правління в
місті Павло Зелений призначається
почесним опікуном Опікунської ради
відомства установ імператриці Марії. І тоді ж він залишив свій великотрудний пост...
У 1905-му Павла Олексійовича знову закликали зайняти крісло голови
Одеси... А через чотири роки, 10 січня 1909-го, 76-річний градоначальник
тихо відійшов у Вічність. Разом з дружиною він упокоївся на 1-му Християнському (Старому) кладовищі в Одесі. Але за бажанням дочок прах батьків був перевезений в садибу «Високе». Тут їх помістили в фамільний
склеп. Після революції усипальниця
«царського сатрапа», як водиться, була
сплюндрована. І біля неї ще довгий час
лежали, відірвані коси «генеральші»...
Сергій КУЛІДА
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«Головною особою в місті був градоначальник, колишній контр-адмірал Зелений Другий (в 1897-1905 роках міським головою Одеси був його
тезка - Павло Олександрович Зелений. - С.К.), - писав у своїх мемуарах «Моє життя» Лев Троцький. - Необмежена влада поєднувалася в
ньому з неприборканим темпераментом. Про нього ходили численні анекдоти, які одесити передавали
один одному пошепки. За кордоном,
у вільній друкарні, вийшлав в ті роки
ціла збірка оповідань про подвиги
контр-адмірала Зеленого Другого».
Така іронічність одного з більшовицьких вождів цілком зрозуміла. Ось тільки мало хто знає, що
ім’ям цього «анекдотичного градоначальника» в Японському морі, на
Корейському півострові, був названий мис, нанесений на карту екіпажем фрегата «Паллада...
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З ПИТАНЬ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ: (044) 383 50 73; (093) 418 61 69

Вітаємо з днем народження!
Іващенка Павла Миколайовича,

Почесного громадянина міста Буча,
Президента ВК «Фірма «Агробудпостач»

Авдіюк Світлану Володимирівну,

в. о. завідувача відділу культури та спорту

Носка Миколу Сергійовича,

головного спеціаліста відділу доходів та податкової
політики Бучанської міської ради

Якубенко Світлану Вікторівну,

заступника начальника фінансового управління — завідувач відділу обліку та звітності Бучанської міської ради

Меланченко Аллу Василівну,

заступника начальника служби у справах
дітей та сім’ї Бучанської міської ради
З повагою, Бучанська міська рада,
колектив редакції «Бучанські новини»

Вітаємо іменинників
та іменинниць!

День ангела

26 листопада - Іван, Герман, Никифор
27 листопада - Григорій, Федора, Філіп
28 листопада - Варвара, Дмитро, Гурій
29 листопада - Матвій, Єфросинія, Семен
30 листопада - Григорій, Никон, Лазар
1 грудня - Платон, Роман
2 грудня - Іларіон, Варлам, Йосип

Пономарчука Віталія Івановича
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем,
Добра і щастя золота криниця.
Хай буде світлим твій
життєвий шлях,
Хай не турбують лихо і напасті,
А журавлі на крилах хай несуть
Все те, що називаємо ми щастям.
Тепло й добро нехай дарує світ,
Дай Боже і здоров’я, і натхнення,
Щоб ти прожив іще багато літ
Під Божим і людським благословенням!
З повагою і найкращими побажаннями,
родина Димури

26 листопада 2016 року стали
на весільний рушник два юних серця
Товстенко Марія та Романчишин Василь!

Наша родина вітає їх з цією визначною подією в їхньому сімейному житті, і усього, що найкращого у серці
маємо Вам, молодята, у цей день бажаємо!
Хай виправдовує життя усі Ваші надії,
Хай втілюються задуми і мрії.
Хай Ваша молодість ніколи не минає.
І не минають щастя, радість і добро,
Хай вічними гостями дім Ваш заселяють
Кохання й злагода, і двох сердець тепло!
З повагою родина Димури

Оголошення
Потрібні кандидати для вступу
у вищі військові навчальні заклади України

Ірпінсько-Бучанский об’єднаний міський військовий комісаріат отримав вказівку на відбір на направлення кандидатів
для вступу у вищі військові навчальні заклади МО України в
поточному 2017 році.
Прийом на навчання здійснюється за власним бажанням
юнаків та дівчат, які мають повну середню освіту т придатні
до проходження військової служби за станом здоров’я, віком
від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється у рік зарахування на навчання, та військовозобов’язані, які
не мають офіцерських звань, віком до 23 років.
Заяви подаються до Ірпінсько-Бучанського ОМВК в період з
4 січня до 30 травня 2017 року.
Для отримання детальної інформації звертайтеся у відділення комплектування Ірпінсько-Бучанський об’єднаний міський військовий комісаріат за адресою: м. Ірпінь,
вул.Д.Попова, 26 та за телефоном: 57-3-56 з 8.00 до 17.00 години в робочі дні.
С.П.Кайдан, військовий комісар Ірпінсько-Бучанського
об’єднання міського військового комісаріату, підполковник

За винагороду

Допоможіть знайти кота чорно-білого
окрасу. Особлива прикмета: потовщена
ліва задня лапа. (073) 031-79-30

Ремонт
холодильників
та пральних
машин

Перелік вищих військових навчальних закладів

тел. (066) 021-22-18
Сергій

КП «Бучабудзамовник» приймає пропозиції щодо використання
земельної ділянки 3210800000:01:026:0288
Втрачено правоустановчі документи на земельну ділянку, кадастровий
номер 3210945300:01:060:0046, що знаходиться за адресою:
Київська обл., м.Ірпінь, смт Буча, пров.Тургенєва, 2-А, виданий на ім’я
Піронкова Оксана Феліксівна, вважати недійсними.
Втрачено посвідчення дитини з багатодітної родини на ім’я
Віннік Ірини Леонідівни вважати недійсним

СПОРТ
У п’ятницю, 18 листопада у спортивному
залі Бучанської ЗОШ I-III ст. №4 фінішував
міський етап Фестивалю дитячого футболу
«Футбольні надії Київщини». Протягом трьох
днів найменші бучанські спортсмени, учні 1-4
класів, змагались між собою за право бути
найкращими у цьому найпопулярнішому
виді спорту у двох вікових групах: молодшій
– 1-2, та старшій – 3-4 класи та у двох командних зонах. І тільки найкращі, наймайстерніші,
найрезультативніші отримали право зіграти у
фіналі. Ними, вже третій рік поспіль, виявилися команди Бучанських ЗОШ I-III ст. №4
(тренер – Полякова Н.В.) та СЗОШ I-III ст. №5
(вчителі фізичної культури: Рожик Р.О. та Ковальський В.В.).
Стартовому суддівському свистку передувала урочиста церемонія відкриття змагань,
учасників привітали вчитель фізичної культури Бучанської ЗОШ I-III ст. №4 та тренер
ДЮСШ з футболу Полякова Н.В., яка також
є постійним організатором футбольних турнірів серед шкільної молоді у нашому місті,
та директор Літкевич А.М. Вокальні таланти
школи привітали учасників, батьків та гостей
співом популярних патріотичних пісень. Капітани всіх команд підняли Державний праЗасновник: Бучанська міська рада
Головний редактор: Сергій КУЛІДА
Адреса редакції: 08292, Буча,
вул. Києво-Мироцька, 104-б,

Вітаємо з 50-річним ювілеєм
нашого шановного кума

1. Харківський університет повітряних сил ім.Івана Кожедуби
(підготовка льотного складу).
2. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації
Державного університету телекомунікацій.
3. Військово-юридичний факультет Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
4. Академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного.
5. Військовий інститут Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
6. Факультет військової підготовки Національного технічного
університету «Харківський політехнічний університет».
7. Військова академія (м. Одеса) – підготовка високомобільних десантних військ.
В.І.Бабак, заступник військового комісара, начальник
відділення комплектування Ірпінсько-Бучанського
об’єднаного військового комісаріату, майор
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ВАКАНСІЇ
ДП АТП «Транском» запрошує на постійну роботу

водіїв автотранспортних засобів категорії «Е»

для здійснення міжнародних перевезень вантажів.
Звертатися за адресою: м. Буча, вул. Л. Качинського (Чкалова), 2.

Телефон: (04597) 29-604, (067) 466-96-24

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

ПОТРІБНІ РОБІТНИКИ
на виробниче підприємство
ТОВ «ЦЕНТРПАК»
в с. Луб’янка

ТОВ «ЦЕНТРПАК» працює з 1998 року. Протягом цього часу ми створили 2 фабрики з виробництва упаковки з гофрокартону.
Наші клієнти: ТОВ «Екватор», ПРАТ «Гостомельський
склозавод», «Массандра», «Севастопольський винзавод»,
«Інкерман», «Золота балка», «Симферопольській
винно-коньячний завод», мережа ресторанів «Мафія».
Переваги підприємства для робітників: Зарплату виплачуємо вчасно у відповідності з договором; Офіційне працевлаштування; Адекватне керівництво; Оплатна відпустка
Яких спеціалістів ми шукаємо:

- Пакувальник

Чоловік (без алкогольної залежності)
Графік роботи: 8:30 – 17:30, 5 робочих днів/ 2 вихідних
Оплата праці: ставка – 3500 грн., щотижнева система преміювання від обсягів виконаних робіт.
Навчання на виробничій лінії. Можливе кар’єрне зростання
до оператора лінії.
Робота на малому верстаті:
Жінка. Графік роботи: 8:30 – 17:30, 5 робочих днів/ 2 вихідних. Оплата праці відрядна, потижнево.
Можливо на підробіток.

(050) 447-28-25 Олександр Васильович

Оголошення про проведення конкурсу

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

Фінішував міський етап Фестивалю шкільного футболу
«Футбольні надії Київщини – 2016»
пор України, і ігри розпочалися….
Цьогоріч сенсацій знову не сталося. Дві ному етапі Фестивалю, який зазвичай прохокоманди Бучанської ЗОШ I-III ст. №4, які дить у березні-квітні.
вважались головними фаворитами турніру, впевнено перемогли своїх суперників
Методист міського методичного
та стали абсолютними переможцями, а такабінету Ковальський В.В.
кож отримали право представляти місто у
обласному етапі змагань. Команди
Бучанської СЗОШ I-III ст. відповідно
стали призерами.
Кращими гравцями турніру заслужено визнано учнів Бучанської ЗОШ
I-III ст. №4 Колесника Івана та Сидорова Андрія. Вони нагороджені індивідуальними грамотами відділу освіти.
В підсумковому заліку всі команди
відзначені медалями, а команди-переможці ще й кубками, в придбанні яких
посприяв батьківський комітет школи.
Отож, вітаємо з перемогою юних
футболістів Бучанської ЗОШ I-III ст.
№4 та тренера Полякову Н.В. з перемогою та бажаємо наснаги, терпіння,
плідних тренувань та успіхів у облас-
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