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Дорогі мешканці славного міста Буча!
Щиро вітаю вас із Днем міста!
Минуло 116 років з часу заснування
Бучі, а ваше місто досі молоде та красиве. В наш час воно є одним із важливих
центрів Київщини, який потужно росте і
розвивається. Я щиро вдячний всім, хто
розбудовує Бучу сьогодні. Впевнений, ваші здобутки надалі тільки множитимуться, а місто – процвітатиме та
багатітиме.
Вірю, що цей рік стане важливим для розвитку Бучі.
Що в місті пануватиме злагода і порозуміння, а його
мешканці об’єднають зусилля заради розбудови щасливого та заможного майбутнього. Адже впевнений, що
кожен з вас має велику силу і бажання для добрих справ.
День народження міста – це день, коли кожен відчуває себе частиною великої родини. І місто, і Київщина,
і вся Україна починається з кожного з нас. Вірю і знаю,
що Буча у майбутньому – це красиве і заможне місто. Від
усієї душі зичу вам міцного здоров’я, достатку і злагоди,
щасливої долі у рідному місті та Божого благословення.
Нехай Буча процвітає! Зі святом!
З повагою
Ярослав Москаленко,
народний депутат України

Марина Порошенко презентувала
у Бучі перший на Київщині проект
з інклюзивної освіти

Це сталося під час візиту до Бучанської школи № 3.
Область стала сьомим регіоном-учасником всеукраїнського проекту
Марини Порошенко із розвитку інклюзивної освіти.

Марина Порошенко підписала відповідний Меморандум про співпрацю в рамках проекту з головою
Київської облдержадміністрації Олександром Горганом.
Продовження на стор. 2

Шановні бучанці,
щиро вітаю вас із Днем міста!
Сучасна Буча - це місто, з багатою історією, традиціями та самобутньою культурою. Атмосферу доброзичливості, затишку і комфорту відчуває кожен, хто
приїздить сюди.
Усі досягнення, якими багате місто, складаються з
щоденної праці, знань і талантів його мешканців.
Своїм ентузіазмом, натхненням та любов’ю до рідного міста ви творите славне сьогодення і перспективне
європейське майбутнє.
Нині місто крокує курсом європейської інтеграції, запроваджує новітні технології управління та виробництва,
забезпечує добробут мешканців.
Переконаний, що працьовитість мешканців міста,
та ефективне використання наявного потенціалу є запорукою розвитку Бучі на шляху реформ, ініціатив та
інновацій.
У цей святковий день зичу кожній родині, кожному
окремому жителю міста щастя, здоров’я, благополуччя,
впевненості у завтрашньому дні, а мальовничому місту
- нових успіхів та процвітання!
З повагою
Олександр Горган,
голова Київської обласної державної адміністрації

Шановні друзі!
Щиро вітаю вас із Днем міста!
Буча – чарівна окраса Київщини. Всього
за декілька років Буча зросла від селища
міського типу до міста обласного значення.
Щодня місто розвивається за кращими європейськими стандартами!
Усі досягнення, якими багате місто, складається із щоденної кропіткої праці, знань і талантів місцевих мешканців. Результатом цього є створення зручних і комфортних умов для життя бучан.
У цей особливий для Бучі день, зичу місту динамічного
розвитку і процвітання. А усім мешканцям – міцного здоров’я, любові, достатку, щасливої долі та сімейного тепла.
Нехай у кожній домівці панують мир і спокій, збуваються всі заповітні мрії та сподівання. Хай місто завжди
розвивається, а серед його жителів панують спільна злагода, взаємна повага та щира довіра.
З повагою
Ганна Старикова,
голова Київської обласної ради
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Шановні мешканці Бучі!
Прийміть найсердечніші вітання
з Днем міста!
Засвідчуємо Вам велику повагу, визнання
і щиру дружбу. У день
прекрасного свята бажаємо Вашій громаді
подальшого процвітання,
добробуту,
перемог і здобутків, а
кожній родині - міцного здоров’я,
щастя, благополуччя і удачі.
Сердечно раді за ваші успіхи і
надбання, високо цінуємо і дорожимо побратимськими стосунками.
Буча сьогодні – знане і гарне місто,
з особливим колоритом, хорошим
економічним та культурним потенціалом.
Нехай літопис міської спільноти
збереже славну історію й традиції та
поповниться новими досягненнями. Хай мир, єднання, порозуміння
та злагода панують у вашому місті!
З глибокою повагою
Олег Кіндер,
Ковельський міський голова
Шановний пане мер!
Шановні мешканці міста Буча!
Дуже приємно прийняти запрошення до участі в
урочистостях
свя тк у в а ння
Дня
народження Вашого
міста. Разом з вами радіємо динамічного розвитку, який спостерігаємо на протязі багатьох років і якому
багато європейських міст можуть
тільки повчитися.
Сучасна Буча - це результат тяжкої праці адміністрації міста на чолі
з мером Анатолієм Федоруком, мудрої політики, яка полягає в увазі
до кожної людини та професійного управління фінансами. Важливе
значення мають також зусилля всіх
мешканців Бучі та підтримка міської влади.
Від імені самоврядування міста
Тушина виражаю повагу всім вашим досягненням, бажаю подальшого розвитку, обдуманості в реалізації ваших мрій.
Бажаю задоволення від реалізації ваших планів, здоров’я, радості і
процвітання!
Вітольд Малецький,
мер міста Тушини
Польща
Шановні бучанці!
Від імені міської ради,
виконавчого комітету та жителів
Слов’янська щиро вітаю вас
з Днем міста!
Буча - це куточок
України з особливою атмосферою
затишку та спокою,
мальовничими краєвидами, охайними
будинками, затишними вулицями та
площами. Це місце, куди хочеться
повертатися знову і знову!
Ваше місто володіє колосальним
економічним і культурним потенціалом, але головний скарб - це, звичайно, ви, його мешканці. Завдяки
вашій щоденній праці з кожним
роком Буча стає затишнішою і комфортнішою: споруджуються нові
будівлі та створюється сучасна інфраструктура.
Від усієї душі бажаю вашому місту динамічного розвитку і процвітання. Хай у ньому завжди панують добробут, суспільна злагода,
взаємна повага та довіра. Міцного
здоров›я вам на довгі роки, щастя,
добра, благополуччя, оптимізму, невичерпної енергії та мирного неба
всім вам!
З повагою
Вадим Лях,
міський голова

Марина Порошенко
презентувала у Бучі

перший на Київщині проект
з інклюзивної освіти

Про плани і перспективи говорять голова КОДА Олександр Горган
та мер міста Анатолій Федорук

пряма мова

Голова КОДА Олександр Горган:

«Буча– приклад для Київщини»

- Із Бучі на Київщині розпочинається не один пілотний проект. Особливо приємно, що це відзначють у своїх коментарях багаточисельні делегації як із зарубіжжя, так і з усіх куточків країни, які високо оцінюють діяльність Анатолія
Федорука на посаді міського голови Бучі, як людини, яка системно впроваджує
програми розвитку самоврядної території. Це для нас теж дуже сильний сигнал
визнання діяльності Київщини.
До того ж, Буча обрана місцем підписання Меморандуму не випадково. Місто
не лише йде у ногу з часом, а й працює на випереджеення і не лише в освітянській сфері.
На базі ЗОШ №3 ми маємо вже готовий Інклюзивно-ресурсний центр, який
є моделлю і стандартом для всіх освітніх закладів цієї країни. Сьогодні ми продемонстрували саме такий простір для дитини, який є практично ідеальним: в
частині обладнання, в частині компонованих площ і в частині спеціалістів, які
будуть в ньому працювати.
Продовження. Початок на стор. 1
За словами дружини Президента,
«сьогодні на Київщині працює 200 інклюзивних шкіл, у яких навчається
618 учнів з особливими освітніми потребами. Проте інклюзивною освітою
охоплені лише 4% «особливих» дітей
Київської області, тому є над чим працювати».
Київська область стала сьомим регіоном-учасником проекту «Інклюзивна
освіта – рівень свідомості нації».
Наразі він реалізується у Запорізькій,
Дніпропетровській, Житомирській,
Чернігівській,
Хмельницькій
та
Харківській областях.

Про мрії і сподівання по- секрету
поважній гості

Над чим працюють учні початкової
школи?
Побажання Марини Порошенко
читачам «БН»
Дружина Глави держави поспілкувалася
з учнями й освітянами Бучанської школи,
де навчається 17 дітей з особливими освітніми потребами. Марина Порошенко також
ознайомилася з умовами архітектурної доступності закладу. Зокрема, школа оснащена пандусами, ліфтом, обладнану для людей
з інвалідністю санітарно-гігієнічну кімнату
та корекційно-розвивальний блок.
Нинішній рік Бучанський міський голова Анатолій Федорук оголосив роком освіти у місті. Сьогоднішній день стане новим
етапом на шляху розвитку інклюзивної
освіти у місті: започатковано пілотний
проект на Київщині.

Усі освітні ініціативи мер міста підтримує і
впроваджує, про що свідчить робота закладу
за цією методикою упродовж 10 років.
За словами директора школи Любові
Морозенко, до кінця 2017 року на базі навчального закладу буде створено Центр корекційно-розвиткової роботи для дітей з
особливими освітніми потребами та міський
інклюзивно-ресурсний центр.
Оскільки головне завдання проекту запровадити інклюзивне освітнє середовища
в усіх українських школах, Благодійний
Фонд Порошенка працює над покращенням умов навчання, щоб кожна дитина з
особливими освітніми потребами мала доступ до якісної і доступної освіти.
Із цією метою було розроблено ди-
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Шановний пане мер
Анатолій Федорук!
У зв’язку з прийдешніми святкуваннями
дня
міста Буча, хочу
висловити
Вам
свою повагу та
щиру вдячність за
доброзичливу та
плідну співпрацю.
Цьогорічний спортивний табір
дав можливість ближче пізнати
традиції та культуру обох народів, а також позитивно вплинув на
залучення молодого покоління до
формування майбутнього єдиної
Європи.
Я переконаний, що минулий рік
був періодом плідного розвитку міста Буча.
Я сподіваюсь, що в рамках нашої
майбутньої співпраці ми зможемо
досягти поставлених цілей щодо
поглиблення наших двосторонніх
відносин.
У той же час, я хочу побажати
успіху та реалізації планів, пов’язаних з розвитком міста, а також всього найкращого у Вашому особистому житті.
З повагою
Даріуш Скроболь,
мер міста Пщини
Польща
Шановний Анатолію Петровичу!
Вітаю Вас та громаду з Днем міста,
яке є для нас надійним партнером
вже багато років поспіль!
Від щирого серця хочу побажати
успіхів та процвітання вашій громаді, а Вам особисто – енергії, нових
звершень та міцного здоров’я!
Місто Буча молоде,
затишне, розвинене, збагачене сучасною
інфраструктурою та високими
перспективами. Його гармонійний
розвиток є запорукою добробуту
місцевих жителів, які славляться
працьовитістю, обдарованістю та
любов’ю до рідної землі. Тож нехай
у серці кожного бучанця завжди панує особливе, трепетне ставлення
до міста, в якому він народився і
живе, в якому роблять перші кроки
його діти.
Нехай Бог благословить Бучу і
дарує мешканцям міста міцне здоров’я, благополуччя, родинну злагоду й успіхів на життєвих шляхах.
Нових Вам перемог і творчих досягнень! Нехай з кожним роком місто Буча розквітає!
З найкращими побажаннями
Іван Ковач,
Тячівський міський голова

Сучасне обладнання допоможе
адаптуватися дітям з інвалідністю
зайн-проект сучасної Медіатеки та
Ресурсної кімнати, які включені в перелік
рекомендацій по реконструкції опорних
шкіл. Вони дають можливість «особливим» учням набувати повсякденні навички
та отримувати корекційно-розвивальні
послуги.
Відповідні проекти Марина Порошенко
передала Олександру Горгану та підкреслила,
що на сьогодні в рамках проекту вже створено 70 Медіатек – бібліотек нового зразка – та відкрито першу Ресурсну кімнату на
Дніпропетровищні.
«Важливо, щоб у найближчому майбутньому такі приміщення з’явилися і
на Київщині», – підкреслила дружина
Президента.

Мери 12 міст обласного значення Київщини підтримали ініціативу Київської обласної державної
адміністрації розподіляти бюджетні кошти шляхом субвенції населеним пунктам. Пряма передача коштів на місця скасує корупційний чинник на обласному рівні і підсилить контроль за якістю
виконання робіт та надання послуг. Це і є децентралізація, про що повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган під час брифінгу з мерами міст Київської області.

і нести особисту відповідальність за
результат. Міста та села будуть
безпосередніми замовниками послуг,
а за тендерами вже слідкуватимуть
громади, депутати та сільські голови і мери міст. Люди будуть проінформовані про всі суми коштів, які
направляються з області, і зможуть
особисто пересвідчитися в тому, як

ці кошти освоюються на місцях», —
наголосив Олександр Горган, подякувавши мерам міст Київщини за підтримку цієї важливої ініціативи.
За його словами, Київська ОДА
спільно з правоохоронними органами
та обласною прокуратурою розгорнула масштабний наступ на корупційні
схеми. «За підсумками масштабної
перевірки об’єктів будівництва соціальної сфери, яка виявила колосальні
розкрадання та неефективність використання обласних коштів, вирішено передати в міста і села у вигляді
прямих субвенцій понад 150 мільйонів
гривень від перевиконання бюджету
та коригування чинних обласних програм», — наголосив Олександр Горган.
Губернатор зазначає, що нова модель розподілу коштів буде впроваджена негайно і вже зараз облдержадміністрація приймає запити від
мерів міст та сільських голів і фор-

вул.Вишнева (від №10 до №22) з облаштуванням тротуару ,
вул.Яблунська (від №58 до вул.
Склозаводська);
• облаштування, капітальний ремонт та реконструкція тротуарних доріжок:
вул.Києво-Мироцька (від №104 до
№112) ,
вул.Григорія Сковороди (від вул.
Вокзальна до вул.Південна)вул.Інститутська ( від вул.Вокзальна
до Бучанського міського парку),

вул. Енергетиків (від №4 до №6),
вул.Польова ( від вул.Енергетиків
до вул. Нове Шосе),
вул. Яблунська (від №64 до вул.
Занковецької)
вул.Героїв Майдану (від вул.
Енергетиків до вул.Нове Шосе) вул. Водопровідна (від №2 до №28)
капітальний ремонт мереж водовідведення з улаштуванням дренажної системи зливової каналізації по вул. Яблунська.
капітальний ремонт мереж вуличного освітлення (вулиці міста, території Бучанського міського парку).
будівництво світлофорних об`єктів на перехресті вулиць Гоголя і
Шевченка, вулиць Вокзальна та
Інститутська.
капітальний
ремонт
покрівель житлових будинків: вул.
Енергетиків,14,16,
КиєвоМироцька,104б, Нове Шосе,13,
Водопровідна,62.

мує перелік об’єктів, яким буде надана субвенція.
Саме ці кошти допоможуть містам
вдихнути нове життя у важливі об’єкти, на які очікують у громадах і які
створять передумови для подальшого
розвитку територій,- наголосив голова Київського регіонального відділення Асоціації міст України, Бучанський
міський голова Анатолій Федорук.
«Київська обласна державна адміністрація разом з мерами міст звертаються до Київської обласної ради,
обласних депутатів із закликом ініціювати проведення позачерговою сесії
обласної ради для негайного розподілу
коштів і передачі їх у вигляді субвенцій
на місця. Ми отримали вкрай важливу підтримку міських голів Київщини,
і після досягнення нашої мети жителі області реально відчують зміну
якості свого життя», — резюмував
Олександр Горган.

мовою цифр і фактів
Капітальний ремонт
триває

Упродовж року здійснено:
• поточний ремонт дорожнього
покриття загальною площею 2100
кв.м (вул. Гагаріна, Січових стрільців, Вокзальна, Пушкінська, Леха
Качинського, Заводська, Миру,
Інститутська, Яблунська та інші);
• капітальний ремонт доріг:
вул.Ярослава Мудрого з облаштуванням тротуару,

Й

шлося про стан готовності підприємств житлово-комунального господарства і соціально-культурних закладів до роботи в
зимовий період 2017-2018 р.р.
Мер міста детально проаналізував готовність і наголосив не лише на важливості виконання затвердженого графіка, а
й на погодженні актів готовності із мешканцями. Бо, за словами А. Федорука, саме
вони повинні контролювати якість виконання робіт і стежити за збереженням тепла у під’їздах.
Було розглянуто питання готовності закладів освіти до нового 2017-2018 навчального року, затверджено перелік платних
послуг, які надаватимуться в дошкільних
навчальних закладах міста у 2017/2018 навчальному році та забезпечення харчування учнів 1-11 класів пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів міста.
Йшлося і про результати організованого
відпочинку та оздоровлення дітей влітку
2017 року. Це не просто статистичний звіт,
а й пошук нових закладів, які надавали лікувальні послуги. Тут варто наголосити,
що за кошти міського бюджету вдалося
охопити значно більше дітей, аніж торік.
На виконкомі говорили і про виплату
стипендій міського голови( наразі її отримуватиме 20 осіб у розмірі тисячі гривень
щомісячно) обдарованій молоді у вересні-жовтні місяцях також підтримали члени
виконкому.
Також у місті оголошено двомісячник з
санітарної очистки та благоустрою, розглянуто питання надання одноразової
матеріальної допомоги, питань містобудування та архітектури.

чи готові до зими?
На засіданні були затверджені заходи
по підготовці господарського комплексу
та об’єктів соціально-культурного призна-

•

чення м. Буча до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років:
• намічені та реалізовані заходи, направлені на забезпечення стовідсоткової підготовки підприємств та закладів міста до
опалювального сезону;

•
•

•

но матеріальну базу, облаштовано прилеглі
території.
Підсумовуючи було зазначено, що проведена робота дає можливість своєчасно
і організовано розпочати опалювальний
сезон.

офіційно

ВИКОНКОМОМ
ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ…

Майже 70 питань розглянули
члени виконкому на черговому засіданні, яке провів Бучанський міський голова Анатолій
Федорук.
• проведено підготовчі і ремонтні роботи
житлових будинків, інженерних мереж
і споруд тепло-, водопостачання і водовідведення, газопостачання, електропостачання, доріг, об›єктів благоустрою;
• забезпечено проведення перевірок і прочищення димових та вентиляційних каналів в житлових будинках з оформленням відповідних актів.
Також, проведена робота із знесення
сухостійних дерев та насаджень, які можуть спричинити аварійні ситуації на
вулицях (дорогах) під час осінньо-зимового періоду, виконані роботи щодо
розчистки трас вздовж повітряних ліній
електромереж.
Забезпечено своєчасне коригування тарифів на житлово-комунальні послуги,
відповідно до змін цін на основні складові
тарифів.
В усіх закладах освіти проведено поточні
ремонти класних кімнат, коридорів, будівель та споруд, інженерних мереж, оновле-

оздоровлено дітей більше,
ніж торік
Цього року оздоровча кампанія забезпечила оздоровленням та відпочинком
365 дітей міста Буча, за кошти місцевого
бюджету, у порівнянні 2016 роком було
охоплено 331 дитину . Діти мали змогу відпочити у Волинській, Закарпатській та
Херсонській області.
Для надання організованого оздоровлення та відпочинку дітей Бучанською
міською радою було виділено кошти, у
сумі 1 млн. 237 тис. грн. (2016 рік – 1 млн.
145 тис.). Першочергово путівки надавалися дітям, що потребують соціальної уваги та
підтримки:
−− діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 54 особа;
−− діти з інвалідністю – 62 особи;
−− діти загиблих учасників АТО – 5 осіб;
−− діти учасників АТО – 59 осіб;
−− діти з багатодітних сімей – 401 особа;
−− діти внутрішньо переміщені – 68 осіб.

У пришкільних таборах відпочило 900
дітей у період з 29.05.2017 р. по 16.06.2016
р. (143 тис. грн. – медикаменти, канцтовари, спортивні товари, розважальні програми, перевезення груп дітей на екскурсії).
За межами міста на оздоровленні та відпочинку перебувало (14 днів):
• 17 дітей – ДОТ «Світязь» (с. Пульмо,
Шацький р-н, Волинська обл.);
• 108 дітей – «ДП Клінічний санаторій
“Карпати” (с. Карпати, Мукачівський р-н,
Закарпатська обл.);
• 240 дітей – ДОТ «Веселка» (м. Скадовськ,
Херсонська обл.);
Станом на 12.09.2017 року оздоровлено
2934 дитини, що становить 92,4 % від загальної кількості дітей віком від 7 до 17 років
(3172 дитини при плані 70% – 2220 дітей)
У порівнянні з 2016 роком оздоровлено
2364 дитини, що становить 83,1 % від загальної кількості дітей, віком від 7 до 17
років (2846 дітей).
Також, діти нашого міста були забезпечені оздоровленням на виконання обласної програми «Назустріч дітям», згідно Порядку направлення дітей Київської
області на оздоровлення та відпочинок, а
саме:
−− 28 дітей санаторій «Рассвет», Сергіївка,
Одеська область
−− 5 дітей ДП УДЦ «Молода гвардія»,
Одеська область;
−− 15 дітей санаторій «Україна», смт.
Ворзель
−− 5 дітей ДПУ МДЦ «Артек», Пуща водиця, Київська область
−− 113 дітей оздоровлено у санаторіях педіатричним відділенням Бучанської міської поліклініки.
Усі міські служби, дотичні до питання
оздоровлення дітей, доклали усіх зусиль,
щоб літня оздоровча кампанія пройшла на
належному рівні. Наразі, оздоровча кампанія триває.
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— Щорічно в Київській області на
будівництво та ремонт лікарень, дитячих садочків, шкіл та доріг виділяються сотні мільйонів гривень, але, на
жаль, фактично ці гроші не доходять
до міст та селищ, а нахабно розкрадаються. Тоді як селищні лікарні перебувають у жахливому стані, з обшарпаними стінами, будинки корупціонерів
вкриваються позолотою. Для того
щоб змінити цю ситуацію, необхідно
діяти рішуче і нейтралізувати корупційні прокладки обласного рівня, на
яких осідали кошти, що мали йти на
розвиток інфраструктури. Необхідно
передати обласні гроші безпосередньо в
громади,— заявив Олександр Горган.
Губернатор наполягає на ухваленні
принципового рішення про зміну моделі фінансування об’єктів капітального будівництва в області. «Сьогодні
ми зібралися з мерами міст обласного
значення і досягли взаєморозуміння.
Так, у майбутньому ми будемо передавати обласні кошти безпосередньо
в громади: саме мери міст обласного
значення і сільські голови отримають
можливість контролювати якість
проведення ремонту чи будівництва

Нова модель розподілу бюджетних коштів
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Традиції

Гордість міста

ма і скільки кілометрів «намотувала»
аби принести у домівки радісні новини!
Саме постійна комунікація і налагодження контактів між людьми стало
головним кредо Ніни Миколаївни та
й, зрештою, «професією» усього життя. Ці «предмети» не викладають у
жодному вузі, а вміння чути проблему,
допомогти, вірити людям приходить з
роками до тих, хто вміє просто любити. Любити людей.
Пройшовши 30-річний трудовий шлях
від листоноші до керівника відділення
зв'язку селища Буча, Ніна Миколаївна
також брала участь і у громадському
житті. У 1965 році її обрали депутатом
Яблунівської селищної ради. В подальшому, коли Яблунська селищна рада була
ліквідована, а саме селище об'єднали з
Бучею, Ніна Миколаївна неодноразово
обиралася депутатом, що свідчить про її
відповідальність та довіру людей.
У 1989 року нагороджена медаллю
«Ветеран праці».
Після виходу на пенсію у 1993 році
їй запропонували роботу секретарем
приймальної в Бучанській селищній
раді, а коли у 2007 році Буча стала містом, перевели на посаду секретаря
голови Бучанської ради, де вона працює і по теперішній час.
Непростим буває чи не кожен день у її
робочому графіку: вчасно отримати листи і рознести у відділи, зателефонувати,
запросити, зустріти, нагадати… І вона
встигає виконувати всі ці доручення. І
кожне із них супроводжує посмішкою.
Такий стиль роботи тепер зустрінеш не
часто. А Буча пишається тим, що саме
Ніна Миколаївна зберегла таку людяність через роки і не втратила дар від
Бога – жити у любові до кожного із нас .
– Доброго дня, Бучанська міська рада
слухає, – наберіть уже завтра вранці
номер приймальної і почуєте теплий,
доброзичливий голос пані Ніни.

В дитинстві вже було зрозуміло, що
характер в нього буде дуже спокійний
і розважливий, але щирий та контактний.
В школі був дуже активним. У всіх
сенсах цього слова, що у навчанні, що у
звичайному шкільному житті. Ніколи
не давав ображати слабших чи молодших, завжди захищав дівчат.
Приймав участь у всіх можливих
гуртках. Грав у волейбол та баскетбол,
співав у хорі, та найбільше йому подобалося працювати з лобзиком. Не
знаю звідки в нього була ця тяга, та він
з задоволенням ходив на цей гурток.
Навчався дуже добре, був хорошистом! А скільки він книжок перечитав,
хіба порахуєш! Та біль за все його приваблювала географія.
З часом вступив до вишу щоб отримати юридичну освіту. Вчився і
працював, виховував своїх коханих діток, нам допомагав. Він дуже про всіх
піклувався. Нам він міг дзвонити по
кілька разів на день. Приїздив завжди
з повними пакетами всякої всячини,
Жив з Україною в серці
Максим Ридзанич- командир відді- завжди питав чи все добре.
Про те, що йде на війну сказав в день
лення 90-го окремого аеромобільного
батальйону, 81-ї окремої аеромобіль- свого від’їзду. До цього моменту ми
навіть не здогадувалися. А він посадив
ної бригади, старшина.
Загинув 20 березня 2015 р., с. Опитне, мене та каже: «Матусю, ні не на сплав,
Ясинуватський район, Донецька об- на війну йду!» Я ще не могла повірити,
кажу: «На яку війну, як? В тебе троє діласть
тей, в тебе ми.»
А він лише відповів, що краще він їх
Зі спогадів матері Світлани:
«Для нас Максим був довгожданою там зустріне та стримає ніж вони придитиною. Він був
йдуть сюди до нас.
першим внуком у
Ніякі мої вмовляння
Указом
Президента та сльози не діяли.
моїх батьків і вони
його дуже любили, України № 282/2015 від Він сказав, що вже
та думаю, що він
оформлений та йде
любив їх більше. 23 травня 2015 року, "За в будь-якому випадКоли Максим наро- особисту мужність і ви- ку. 6-го вересня, я
добре запам’ятала
дився в нашій сім’ї
було нелегке ста- сокий професіоналізм, цей день. Зрозуміла,
що мій син ніколи
новище, тоді моя
мама вирішила за- виявлені у захисті дер- не змінить свого рібрати нас до себе, жавного
суверенітету шення.
на Західну Україну.
Я тоді взнала, що
Як зараз пам’ятаю та територіальної ціліс- позивний він взяв
цей 30-ти градусний ності України, вірність собі «Адам», так звамороз, ми сідаємо у
ти мого батька, який
присязі", пройшов війну кулепотяг, а там замерзлі військовій
шибки. На моїх ру- Максим Ридзанич наго- метником. Думаю
інший
позивний
ках восьмимісячний
Максим, а вагон роджений орденом «За Максим навіть не
так і не опалюють, і мужність» III ступеня розглядав, дуже він
дідуся любив та пона всі мої питання:
«Коли буде тепло?» (посмертно).
важав. Ми зрозумілише відповідали:
ли, коли він сказав:
«Вибачте, пробка у
«Ви мені не дзвоніть,
системі!»
я вам сам буду дзвонити!»
І тоді мама зняла з себе верхній
..В той вечір 19-го березня він
одяг і замотувала нас, щоб ми не за- обдзвонив всіх — дружину, дітей,
студилися, а я весь час шкрябала ві- близьких друзів…ніби знав…
Ховали Максима 23-го березня, в
конце у потягу, щоб побачити на якій
річницю смерті його бабусі. ..».
ми зупинці.

вимкнення світла на одну годину, щоб
показати необхідність об’єднаних дій
для збереження природи на Планеті.
Верховна Рада ухвалила законопроект щодо особливостей добровільного об’єднання територіальних громад,
тим самим увімкнула «Зелене світло»
Бучанській громаді.
Мер Бучі оголосив акцію з висадки
тисячі дерев.

наголошувалося на співпраці рівних
партнерів та колегіальності налагодження співробітництва Києва та
області.
Пройшла зустріч з чеською делегацією, на якій обговорювали пілотний
проект зі створенням Українськочеського центру технічної підготовки.
У місті впроваджено систему електронних петицій.

Квітень
Закладено Алею Почесних громадян на вулиці Тарасівській та Алею
Миру по вулиці Депутатська.
Буча перша в області впроваджує
пілотний проект реформування систем освіти, згідно з яким кожен навчальний заклад буде спеціалізуватися на вивченні окремих дисциплін.
Місто відвідали дві делегації (Грузія
і Вірменія) з метою обміну досвідом
щодо впровадження реформ, програм місцевого розвитку, управління
господарством та наближення надання адміністративних послуг.

Червень
Відбулася засідання Ради регіонального розвитку Київщини, на якій обговорено розвиток регіону.
Бабинецька громада прийняла рішення про приєднання до Бучанської
міської територіальної громади.
Пройшла зустріч представників об’єднаних громад Київської
й Чернігівської областей, на якій
Анатолій Федорук наголошував на
важливості створення Центру соціальних послуг.
Проводиться підготовка об’єктів
роботи життєзабезпечення населення
в зимовий період.
Прийнято рішення про будівництво першого і єдиного в Україні
Пластового центру.

Є у сучасній історії України імена, вписані в її літопис золотими
буквами і є такі, що випечені болем втрати матерів і дружин.
Існують і традиції, які у Бучі зберігаються і плекаються роками:
напередодні Дня міста, відповідно до рішення сесії, присвоювати
шанобливі звання «Почесний громадянин Бучі». Список щороку
поповнюється новими іменами, проте життя вириває з цієї шеренги наших друзів і знайомих, залишаючи добру згадку і пам'ять…
Уперше депутати прийняли на вересневій сесії рішення про присвоєння такого почесного звання… посмертно. Це знак вдячності
за наш мир, за наш спокій, за наш теплий ранок…
У нинішньому році до цього списку додадуться прізвища Максима Ридзанича і Ніни Забарило. Їх знає уся наша громада, але
хочеться ще раз згадати їх добрим словом. Бо ці люди варті вдячності за щоденну працю і самопожертву.

Від Яблуньки до Бучі

Депутати одностайно затвердили
пропозицію Громадської організації
«Правиця» щодо присвоєння звання
«Почесного громадянина Бучі» Ніні
Миколаївні Забарило, яка все своє
життя присвятила служінню на благо
нашої громади.
І хоча народилася в селі Кремно
Лугинського району Житомирської області, усе її життя пов'язане із Бучею,
куди вона переїхала майже одразу після
закінчення у 1957 році середньої школи.
Відтоді доля біжить дорогами селища і
міста, яке стало рідним і дорогим серцю.
Оселившись у селищі Яблунька (у
1967 року увійшло до складу Бучі) Ніна
Миколаївна влаштувалась на роботу
до Ірпінського вузла зв’язку і стала листоношою у Бучі. Варто нагадати, що
в ті часи листування було єдиним засобом комунікації між людьми, адже
Інтернету не було, а домашній телефон
вважався розкішшю і був далеко не у
всіх. Можете здогадатися, яку важку
сумку носила тендітна жінка за плечиСічень
Працівникам дошкільних закладів
підвищено зарплату за рахунок місцевого бюджету.
Лютий
Учні бучанських шкіл стали переможцями Всеукраїнських учнівських
олімпіад: Дар’я Головко здобула ІІІ
місце з історії, Дмитро Пащенко – І
місце з фізики.
Сприяння бізнесу є пріоритетним
напрямком у діяльності Бучанської
міської ради: чотири тисячі осіб здійснюють підприємницьку діяльність
на території Бучі.
Приєднання Бучі до Європейської
ініціативи «Угода метрів»: стратегія
ефективності та використання відновлювальних джерел енергії – пріоритет у роботі.
Депутати під час сесії підтримали
програму розвитку малого та середнього підприємства в м. Бучі на 20172018рр, згідно якої визначено пріоритетні напрямки та завдання.
Березень
Представники сервісу житла та
ОСББ об’єдналися в громадську організацію «Ресурсний центр управління
будинками».
Буча взяла участь у Всесвітній кампанії «Година Землі», умовами якої є

Рік 2017: факти і події

Травень
Відбувся круглий стіл «Великий
Київ: від ідеї до реалізації», на якому

Липень
Запланована реалізацію проекту з
будівництва двох шляхопроводів тунельного типу під залізничними коліями (автомобільного та пішохідного).
Прийнято рішення створити перший
в області Центр соціальних послуг.
Проводився капітальний ремонт
алей, тротуарів, під’їздів.
Серпень
У Бучі відбулася ХІІ щорічна конференція малих міст України на тему
економічного розвитку громад.
Пройшло перше засідання ради
Бородянського госпітального округу, на якому голова Київської ОДА
Олександр Горган наголосив на необхідності якісного покращення надання послуг в сфері охорони здоров’я.
Відбувся захід «Велика українська
хода», головною метою якого є об’єднання українців в прагненні миру.
Втретє
відбувся
фестиваль
«Книжкова Буча».
Вересень
У бучанському міському парку відбувся фестиваль українського роману
«Осіннє рандеву», який п’ятнадцять
років тому заснували Бучанський
міський голова Анатолій Федорук
та народний артист України Мар’ян
Гаденко.

UA:Перший

6:00,19:55 Д/с «Орегонський
путiвник».
6:30 Анонс дня.
6:35,7:25,7:40,8:10,16:30,18:00
Погода.
6:40 М/с «Пiп вiдкриває свiт».
7:30 Ера бiзнесу.
7:35 Агроера.
7:45 Спорт.
7:50 Вiд першої особи.
8:15 М/ф «Книга джунглiв».
9:05 Д/с «Супервiдчуття».
9:30 Д/ф «Блюз. Мартiн
Скорсезе представляє».
11:15 Т/с «Епоха честi».
13:00,15:00,18:30,21:00,1:25
Новини.
13:15,23:00 Перша шпальта.
14:00 Розсекречена iсторiя.
15:20 Д/с «Аболiцiонiсти».
16:40 Д/с «Розповiдi про
Хансiк».
17:10 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку».
17:40,2:45 Вiкно до Америки.
18:15,1:10 Новини. Свiт.
18:45,22:45,2:10 Тема дня.
19:00,2:25 Новини. Культура.
19:20,0:35 Д/с «Мистецький
пульс Америки».
21:30,1:50 Новини. Спорт.
21:50 Т/с «Дiвчата вiйни».
23:30 Д/с «Увесь цей джаз».
3:10 Тенiс. Кубок Девiса.

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,16:45
,19:30,0:00 «ТСН».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок
з «1+1».
9:30 «Чотири весiлля».
10:50,12:20 «Мiняю жiнку».
13:50,14:55 Т/с «Свати 3».
16:00 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:30 «Секретнi матерiали».
21:00 Комедiя «Догори
дригом». (12+).
22:00 «Грошi».
23:15,0:10 «Танцi з зiрками».
1:50 «Мольфар».

Iнтер

6:00 М/ф.
6:20,13:30,22:40 «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20 Т/с «Джерело щастя», 1-3
с. (16+).
12:25 Т/с «Джерело щастя»,
4 с. (16+).
15:15 «Чекай на мене».
18:00,19:00,4:20 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
20:40 Т/с «Подаруй менi
недiлю». (16+).
0:30 Х/ф «Тiльки повернися».
(16+).
2:00,5:00 «Подробицi» –
«Час».
2:30 «Скептик».
3:00 «Вдалий проект».
3:40 «Готуємо разом».

ICTV

4:50 Служба розшуку дiтей.
4:55,2:45 Дивитись усiм!
5:40,19:20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
6:25 Факти тижня. 100 хвилин
з О. Соколовою.
8:45 Факти. Ранок.
9:10 Спорт.
9:15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10:05 Антизомбi.

11:05 Секретний фронт.
Дайджест.
12:30,13:20 Х/ф «Iсторiя
лицаря».
12:45,15:45 Факти. День.
16:15 Х/ф «Хеллбой 2. Золота
армiя». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Бiльше нiж правда.
21:25 Т/с «Штрафбат». (16+).
22:25 Свобода слова.
0:50 Х/ф «Мементо». (16+).
3:35 Провокатор.

Новий канал

3:15,2:00 Зона ночi.
5:00 Абзац.
5:55,7:45 Kids` Time.
6:00 М/ф «Втеча з планети
Земля».
7:50 Х/ф «Загубленi в
космосi».
10:20 Х/ф «Небеснi гiнцi».
12:20 Х/ф «Зорянi вiйни:
Пробудження сили».
15:15 Т/с «Не родись
вродлива».
19:00 Гастарбайтери.
21:00 Дешево i сердито.
22:00 Х/ф «Не жартуйте з
Зоханом». (16+).
0:10 Х/ф «Йоганутi». (16+).
1:55 Служба розшуку дiтей.

СТБ

5:35,15:25 «Все буде добре!»
7:35 «Все буде смачно!»
9:30 Х/ф «Кохання Надiї».
13:25,1:55 «Слiдство ведуть
екстрасенси».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».
19:55,22:45 «Хата на тата».
2:55 «Найкраще на ТБ».

Канал «Україна»

6:50,7:15,8:15 Ранок з
Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:0
0,2:05 Сьогоднi.
9:15,4:00 Зоряний шлях.
10:45 Реальна мiстика.
11:45 Т/с «Зимовий вальс», 1
i 2 с. (16+).
15:30 Т/с «Зимовий вальс».
(16+).
16:00,5:20 Т/с «Адвокат».
(16+).
18:00 Т/с «Жiночий лiкар 3».
(16+).
19:45,3:00 «Говорить
Україна».
21:00 Т/с «Вiкно життя 2», 1
i 2 с.
23:30 Х/ф «Форсаж 6». (16+).

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,21:00,23:
00,1:30,2:45,3:40 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
13:10 «1000 днiв для
планети».
14:00,15:10,1:50 «Громадська
приймальня».
16:00 Т/с «Рейк».
17:10,20:20,1:20 «Ситуацiя».
17:20,0:35 «У центрi уваги».
18:10 «Супер вiдчуття».
19:00,22:15,
3:05 «Київ Live».
20:30 «Служба порятунку».
21:25 «Вирiшальнi битви
Другої свiтової вiйни».
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея».
4:00 «Мультляндiя».
4:30 «Скептик».
5:00 «Вдалий проект».

Кінотеатр «АКВАРІУС» запрошує
14.09.2017 – 20.09.2017
Аквамарин зал
Початок сеансу Назва кінофільму
10:00
Тюльпанова лихоманка (16+)
11:45
Вартові джунглів
13:25
Знову вдома (12+)
15:05
Вартові джунглів
16:45
Удача Лохана (12+)
18:45
Мадам (12+)
20:30
Тюльпанова лихоманка (16+)
22:20
Воно (16+)
Індиго зал
Початок сеансу Назва кінофільму
10:00
Вибивайло: Епічна сутичка (16+)
11:45
Ізі (12+)
13:20
Жив-був кіт
14:45
Учень (16+)
16:40
Вибивайло: Епічна сутичка (16+)
18:30
Ізі (12+)
20:10
Учень (16+)
22:10
Секс-Трип (18+)
В кінотеатрі категорично заборонена будь-яка відео- та аудіо- зйомка!
Увага! В розкладі можуть бути зміни!
Увага! 16.09 .2017 зал «Аквамарин» працює з 11:45!
17.09 .2017 зал «Індиго» працює з 12:00!
Сторінки кінотеатру у соцмережах:
https://www.facebook.com/AkvariusBucha
https://vk.com/club79193609
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6:00,19:55 Д/с «Орегонський
путiвник».
6:30 Анонс дня.
6:35,7:25,7:40,8:10,18:00
Погода.
6:40 М/с «Пiп вiдкриває свiт».
7:30 Ера бiзнесу.
7:35 Агроера.
7:45 Спорт.
7:50 Вiд першої особи.
8:15 М/ф «Книга джунглiв».
9:05,16:40 Д/с «Розповiдi про
Хансiк».
9:30 Т/с «Гранд-готель».
11:15 Т/с «Епоха честi».
13:00,15:00,18:30,21:00,1:25
Новини.
13:15,23:00 Д/ф «Левко
Лук`яненко. Йти за
сумлiнням».
14:00 Розсекречена iсторiя.
15:20 Фольк-music.
17:35 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку».
18:15,1:10 Новини. Свiт.
18:45,22:45,2:10 Тема дня.
19:00,2:25 Новини. Культура.
19:20,0:35 Д/с «Мистецький
пульс Америки».
20:30 Нашi грошi.
21:30,1:50 Новини. Спорт.
21:50 Т/с «Дiвчата вiйни».
23:30,2:45 Д/с «Увесь цей
джаз».
3:45 Т/с «Таксi».

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,16:45
,19:30,0:00 «ТСН».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок
з «1+1».
9:30,10:55 «Чотири весiлля».
12:20 «Мiняю жiнку».
13:45 Т/с «Пончик Люся».
(16+).
14:40 Т/с «Свати 3».
15:45 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:30 «Секретнi матерiали».
21:00 Комедiя «Догори
дригом». (12+).
22:00 «Життя без обману».
23:15,0:10 Мелодрама
«Наїзницi та янголи».
1:25 «Мольфар».

Iнтер

5:45 М/ф.
6:20,13:30,22:40 «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20 «Давай одружимося».
11:15,12:25,20:40 Т/с
«Подаруй менi недiлю». (16+).
15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,4:30 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
0:30 Х/ф «Так буває».
2:00,5:15 «Подробицi» –
«Час».
2:45 «Скептик».
3:10 «Вдалий проект».
3:50 «Готуємо разом».

ICTV

4:25 Факти.
4:45 Дивитись усiм!
5:35,20:20 Громадянська
оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
10:05 Бiльше нiж правда.
11:00,13:20 Х/ф «Iсторiя
лицаря».

12:45,15:45 Факти. День.
14:20,16:10 Т/с «Спецзагiн
«Шторм». (16+).
16:50,22:25 Т/с «Винищувачi».
(16+).
17:45,21:25 Т/с «Штрафбат».
(16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
23:25 Х/ф «Полювання на
звiра». (16+).
1:25 Т/с «Молодий
Вовкодав». (16+).

Новий канал

3:00,2:00 Зона ночi.
3:50 Т/с «Татусевi дочки».
(16+).
4:40 Абзац.
5:35,6:55 Kids` Time.
5:40 М/с «Губка Боб
Квадратнi Штани».
7:00 Т/с «Щасливi разом».
11:00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
15:15 Т/с «Не родись
вродлива».
19:00 Половинки.
21:00 Київ вдень i вночi.
22:00 Зiрки пiд гiпнозом.
0:00 Х/ф «Небеснi гiнцi».

СТБ

6:10,15:25 «Все буде добре!»
8:10 Х/ф «Мрiяти не
шкiдливо». (12+).
10:10 «МастерШеф 5».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».
19:55,22:45 «МастерШеф 7».
0:00 «Один за всiх».
1:15 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

Канал «Україна»

6:00,16:00 Т/с «Адвокат».
(16+).
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:0
0,4:15 Сьогоднi.
7:15,8:15 Ранок з Україною.
9:15,5:00 Зоряний шлях.
10:40 Свекруха або невiстка.
11:40,5:20 Реальна мiстика.
13:40,15:30 Т/с «Черговий
лiкар 3». (12+).
18:00 Т/с «Жiночий лiкар 3».
(16+).
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Вiкно життя 2», 3
i 4 с.
23:30 Т/с «Закон i порядок:
спецiальний корпус». (16+).
2:10 Х/ф «Форсаж 6». (16+).

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,21:00,23:
00,1:30,2:45,3:40 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
13:10 «1000 днiв для
планети».
14:00,15:10,1:50 «Громадська
приймальня».
16:00 Т/с «Рейк».
17:10,20:20,1:20 «Ситуацiя».
17:20,0:35 «У центрi уваги».
18:10 «Супер вiдчуття».
19:00,22:15,
3:05 «Київ Live».
20:30 «Київськi iсторiї».
21:25 «Вирiшальнi битви
Другої свiтової вiйни».
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея».
4:00 «Мультляндiя».
4:30 «Життя без обману».
4:55,6:10 Мелодрама
«Наїзницi та янголи».
5:05 «Мольфар».

Шановні бучанці!
Від щирого серця вітаю вас із 116-ою
річницею Дня народження міста!
День міста – це особлива подія, коли кожен
його мешканець відчуває себе частиною єдиної
великої родини. Гостинне і квітуче місто – це сучасний економічний і культурний центр, її процвітання і розвиток залежить від кожного мешканця. Сьогодні Буча впевнено демонструє свої
перетворення до покращення рівня життя своїх
мешканців, уособлює усі прагнення та надії на
краще майбутнє.
То ж нехай у нашому містечку завжди панують
мир, злагода, згуртованість та гостинність. У цей
святковий день щиро зичу кожному жителю міста
доброго здоров’я, благополуччя та добробуту!
Людмила ВОЙНАЛОВИЧ,
голова Бучанської міської
адміністрації партії
«Блок Петра Порошенка «Солідарність»

Середа • 20 вересня

UA:Перший

6:00,19:55 Д/с «Орегонський
путiвник».
6:30 Анонс дня.
6:35,7:25,7:40,8:10,10:55,18:00
Погода.
6:40 М/с «Пiп вiдкриває свiт».
7:30 Ера бiзнесу.
7:35 Агроера.
7:45 Спорт.
7:50 Вiд першої особи.
8:15 М/ф «Книга джунглiв».
9:05,16:40 Д/с «Розповiдi про
Хансiк».
9:30 Т/с «Гранд-готель».
11:15 Т/с «Епоха честi».
13:00,15:00,18:30,21:00,1:25
Новини.
13:15,23:00 Нашi грошi.
14:00 Розсекречена iсторiя.
15:20 Д/с «Нью-Йорк».
17:15 Хочу бути.
17:35 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку».
18:15,1:10 Новини. Свiт.
18:45,22:45,2:10 Тема дня.
19:00,2:25 Новини. Культура.
19:20,0:35 Д/с «Мистецький
пульс Америки».
20:30 Слiдство.Iнфо.
21:30,1:50 Новини. Спорт.
21:50 Т/с «Дiвчата вiйни».
22:40 Мегалот.
23:30,2:45 Д/с «Увесь цей
джаз».
3:45 Т/с «Таксi».

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,16:45
,19:30,0:00 «ТСН».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок
з «1+1».
9:30,10:45 «Чотири весiлля».
12:20 «Мiняю жiнку».
13:50 Т/с «Пончик Люся».
(16+).
14:45 Т/с «Свати 3».
15:45 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:30 «Секретнi матерiали».
21:00 Комедiя «Догори
дригом». (12+).
22:00,23:15,0:10 «Мiняю
жiнку 12».
1:00 «Мольфар».

Iнтер

6:00 М/ф.
6:20,13:30,22:40 «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20 «Давай одружимося».
11:15,12:25,20:40 Т/с
«Подаруй менi недiлю». (16+).
15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,4:30 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
0:30 Х/ф «Якби я тебе
любив...» (16+).
2:15,5:15 «Подробицi» –
«Час».
3:00 «Скептик».
3:20 «Вдалий проект».
3:50 «Готуємо разом».

ICTV

4:15 Служба розшуку дiтей.
4:20 Студiя Вашингтон.
4:25 Факти.
4:45 Дивитись усiм!
5:35,10:10 Громадянська
оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
11:10,13:20 Х/ф «Полювання

на звiра». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:40 «На трьох».
14:15,16:10 Т/с «Спецзагiн
«Шторм». (16+).
16:45,22:30 Т/с «Винищувачi».
(16+).
17:45,21:25 Т/с «Штрафбат».
(16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
23:30 Х/ф «В iм`я
правосуддя». (16+).
1:30 Т/с «Молодий
Вовкодав». (16+).

Новий канал

3:00,1:55 Зона ночi.
3:30 Т/с «Татусевi дочки».
(16+).
4:40 Абзац.
5:35,6:55 Kids` Time.
5:40 М/с «Губка Боб
Квадратнi Штани».
7:00 Т/с «Щасливi разом».
11:00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
15:15 Т/с «Не родись
вродлива».
19:00 Зiрки пiд гiпнозом.
21:00 Київ вдень i вночi.
22:10 Зорянi яйця.
0:00 Х/ф «Палкi утiкачки».
(16+).
1:50 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:40,15:25 «Все буде добре!»
8:40 «Все буде смачно!»
9:25 «Битва екстрасенсiв 16».
11:30 «МастерШеф 5».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».
19:55,22:45 «МастерШеф 7».
0:05 «Один за всiх».
1:20 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

Канал «Україна»

6:00,16:00,5:20 Т/с «Адвокат».
(16+).
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:0
0,2:50 Сьогоднi.
7:15,8:15 Ранок з Україною.
9:15,3:40 Зоряний шлях.
10:40 Свекруха або невiстка.
11:40,4:30 Реальна мiстика.
13:40,15:30 Т/с «Черговий
лiкар 3». (12+).
18:00 Т/с «Жiночий лiкар 3».
(16+).
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Вiкно життя 2», 5
i 6 с.
23:30 Т/с «Закон i порядок:
спецiальний корпус». (16+).

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,21:00,23:
00,1:30,2:45,3:40 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
13:10 «1000 днiв для
планети».
14:00,15:10,
1:50 «Громадська
приймальня».
16:00 Т/с «Рейк».
17:10,20:20,1:20 «Ситуацiя».
17:20,0:35 «У центрi уваги».
18:10 «Супер вiдчуття».
19:00,22:15,3:05 «Київ Live».
20:30 «Якiсне життя».
21:25 «Вирiшальнi битви
Другої свiтової вiйни».
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея».
4:00 «Мультляндiя».
4:20 «Скептик».
4:50 «Вдалий проект».

Шановні жителі та гості міста Буча!
Вітаємо Вас зі 116 – річницею
з Дня народження нашого міста!

Бажаємо всім миру над головою, щастя, радості,
міцного здоров’я, достатку, взаємоповаги, чудових
подій, спільних перемог і благополучного міського
життя.
Нехай наше дивне і мальовниче місто завжди
процвітає та розвивається, а кожен мешканець
вносить свою частку в його розвиток і добробут.
Нехай кожен з жителів буде щасливим та задоволеним своєю долею.
З повагою, голова Говоров В.В.
та колектив Київської обласної організації
інвалідів війни,
збройних сил та учасників бойових дій
З повагою, голова Щербак О.І.
та колектив Бучанської міської орг-ції
інвалідів війни,
збройних сил та учасників бойових дій
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Астрологічний прогноз
на 18-24 вересня 2017 року
ОВЕН (21.03-20.04).
Наступний тиждень в
цiлому буде спокiйною i благополучною, але надмiрно теж розслаблятися не варто. Навколишнi будуть пiдтримувати вас, друзi складуть
компанiю в справах, тiльки робiть
що-небудь, а не лежите на диванi. У
п`ятницю занурення в роботу стане
вiдмiнним рецептом вiд поганого настрою не тiльки для вас, але також i
для тих, кого ви зможете умовити до
вас приєднатися.
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Весь тиждень ви, схоже, будете залагоджувати виникаючi проблеми на роботi. Однак перш,
нiж рiшуче дiяти, варто все ретельно
обдумати. На початку тижня вам доведеться кiлька разiв пояснити оточуючим, що ви вiд них хочете. Не турбуйтеся, ваша наполегливiсть i увагу
до деталей допоможуть домогтися
бажаного. У п`ятницю, в другiй половинi дня, актуальна проблема може
благополучно вирiшитися як би сама
собою. У вихiднi днi не приймайте
поспiхом важливих рiшень.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
На цьому тижнi варто дiяти
рiшуче, втiлюючи в життя
свої плани i задуми, але при цьому
бажано заручитися пiдтримкою колег i начальства. В серединi тижнi не
приймайте всерйоз плiток i чуток,
так як їх пiдносили iнформацiя буде
занадто спотворена. У четвер ви проявите себе з кращого боку в важливiй
справi. У п`ятницю вам можуть знадобитися такi якостi, як дисциплiнованiсть i пунктуальнiсть, тодi ви
успiшно впораєтеся з багатьма складними завданнями.
РАК (22.06-22.07)
У понедiлок вам можуть запропонувати на перший погляд перспективна справа, в яке необхiдно вкласти певнi ресурси, але
не поспiшайте прийняти цю пропозицiю, варто все продумати i порадитися з фахiвцями. Починаючи з
вiвторка ситуацiя змiниться i дозволить зробити ривок в кар`єрi. У
четвер не варто намагатися вирiшувати кiлька справ одночасно, краще
не поспiшати i зробити все якiсно,
вiдклавши
ЛЕВ (23.07-23.08)
Схоже, зараз не час наступати, можливо, навiть доведеться залишити ранiше завойованi
позицiї. Ставтеся до цього простiше. Не слiд боротися за лiдерство на
роботi – чим бiльше колегiальностi,
тим бiльш успiшнi будуть вашi дiї.
Постарайтеся допомагати тим, хто
просить про допомогу в мiру сил i
можливостей, потрудiться проявити розумiння. Реалiзуйте свої плани
на ясну голову, так як туманнiсть i
невизначенiсть можуть привести до
неув`язка i неточностi.
ДІВА (24.08-23.09)
На цьому тижнi розумно не
звалювати весь тягар турбот на себе, а звернутися за допомогою до друзiв або близьким людям.
Понедiлок може виявитися днем,
коли втiлюються бажання i задуми.
Успiх в дiловiй сферi залежатиме вiд
умiння домовитися i використовувати свої зв`язки i знайомства. У
четвер не варто довiряти новим колегам, так як вони можуть втягнути вас в дуже неприємну авантюру.
Четвер – сприятливий день для поїздок i подорожей. У п`ятницю можна влаштувати зустрiч з друзями.

П’ятнадцяте рандеву у Бучі

Саме стільки років український романс повертається у Бучу, яка після двох років забуття, вдихнула
нове життя у цей фестиваль і стала відтоді його домівкою.
Думки вголос
Мар’ян Гаденко,
народний артист України:
– Чи втратив я щось в тому, що
фестиваль сучасного українського
романсу «Осіннє рандеву» переїхав
з Миргорода до Бучі?
Буча стала фестивальною столицею України. Жителі та гості міста
щиросердно відкрили йому двері...
Тому не один рік щиро радію зустрічі з бучанцями, які вміють цінувати
найдорожчий скарб кожної нації –
мову і пісню.

«О

сіннє рандеву» зібрало у
міському парку тих, хто
любить пісню, де панують
справжні почуття, пісню, яка змушує
зупинитися і задуматися…
Розпочиналася зустріч саме із такими творами у ротонді міського парку,
яка стала справжньою залою для глядачів. Незвична атмосфера, що розносилася всіма алеями парку, брала свій
початок у «Французькому дворику»,
де у затінку тихої осені і звучала мелодія, яка згодом стане документальною стрічкою, пронизаною наскрізь
справжніми почуттями.

І звучать вони в унісон теплій осені, яка зустріла відомих виконавців
теплими обіймами у ошатному парку
Бучі, яке народний артист України, телеведучий Мар’ян Гаденко з любов’ю
називає квіткою України.
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Парк упродовж дня став місцем зустрічей митців слова і музики, які за
допомогою цього тандему доносять до
слухача потаємні ноти душі.

Дипломи і премії традиційно переможцям вручали люди, які вважають
своїм завданням зберегти рідне слово,
яке до небес підносить на крилах романс. Ви добре їх знаєте – це Мар’ян
Гаденко та Бучанський міський голова
Анатолій Федорук.

Лілія Остапенко, викладач
Київського Національного
університету культури і мистецтв:
– Велике свято було в Буч і– свято
музики, поезії, душевного спілкування і приємного товариства. Ще
одна виплекана «дитинка» народного артиста України Мар’яна Гаденка
і Бучанського міського голови
Анатолія Федорука. Чудовий парк,
вересневе сонечко і музика зробили
цю подію незабутньою.
Буча здивувала своєю європейською чистотою і вишуканістю.
Анатолій Матвійчук, викладач
Київського Національ
ного університету культури і
мистецтв:
– «Осіннє рандеву» – телевізійний
проект в затишному парку містечка
Буча, як завжди зібрав чимало хороших людей.
А підтримка української пісні
в сучасних умовах – це взагалі подвиг! Мені байдуже прізвище політика, мера, його національність
і партійна приналежність. Єдине,
що для мене важливе – його кровна
зацікавленість в традиційній українській культурі, мові, пісні. А ще
– щире бажання працювати в цьому
напрямку.
Саме у Бучі я зустрів такого керівника, якому все це болить і яке він
намагається врятувати ! Усе інше
просто не має значення. Бо саме
це – тест на українськість! Тут його
склали успішно і випробували на
міцність упродовж багатьох років.

ЧАС РЕЛАКСУ
З ПИТАНЬ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ:
(04597) 48-305; (099) 423-41-66

Наші інтервю

П

ереконливий приклад - наша
славнозвісна сучасниця, поетеса
Ганна Чубач, яка днями була серед учасників чудового свята романсу
«Осіннє рандеву», що вже 15-й раз зібрав
у міському парку поціновувачів прекрасного.
Потроху стає банальним вислів «усі
ми — родом із дитинства», але краще
не скажеш. Це не просто художній прийом. Так сталося і в нашої героїні. Коли
вона згадує своє повоєнне, не дуже сите
дитинство, очі світяться радістю. В уяві
оживають чомусь не злидні, а доброта і
щедрість людей, котрі оточували її.
— Мій батько не повернувся з війни
(я ніколи його не бачила),— розповідає
Ганна Чубач,— ми жили дуже бідно. —
Батько зник безвісти на війні, коли мама
була вагітна мною. Тато — сирота. Коли
одружувався з мамою, в селі йому воза
ніхто не дав. Довелося наречену додому
вести пішки. Батько аж розплакався…
Мати з війни його дев’ять років чекала, — веде далі поетеса. - А потім вийшла
заміж і народила трьох дітей — близнят Надію та Марію, а в 40 років іще й
брата Василя. У мене з сестрами десять
років різниці. Я їх носила до дитсадка. Одну на руках, другу на спині. Люди
сміються: «Торішнє сьогорішніх несе».
Наснажує гарними спогадами і юність.
Зірка Чубач засвітилася в українській
поезії у благословенні 1960-ті. Живі були
корифеї, які безкорисливо підтримували
молодих, обдарованих «літературних новобранців».
Нині важко повірити в те, що Ганну
Чубач прийняли до Спілки письменників,
коли вона була авторкою... однієї поетичної
збірки «Журавка». За рекомендацією юна
поетеса звернулася до Платона Воронька.
Вони з дружиною гостинно її прийняли, а
потім Платон Микитович каже: «Дівчино,
сідайте, я писатиму вам рекомендацію».
Ганна здивувалася: «А ви ж книжку не читали!» Тоді він пробіг очима вірш «Журавка»
й підтвердив: «Дівчино, так ви ж дуже талановита».
Другу рекомендацію дав Павло Усенко.
Прихід в українську літературу молодої
подільської «Журавки» привітали письменники Олесь Гончар, Андрій Малишко,
Борис Антоненко-Давидович, критик
Микита Шумило, якому належать слова:
«Я люблю двох поетес: одну - мужню, другу - ніжну».
Недоброзичливці почали закидати Ганні: «Невже ти рівняєшся до Ліни
Костенко?» Вона відповіла: «Люди добрі, я
ні з ким не змагаюся. Просто своєю ніжністю хочу дорівнятися до мужності Ліни
Василівни».

Крамольна фраза

Серед тих, хто підтримав пані Ганну на
літературній стежці, був видатний співак
Іван Козловський. Він запрошував молоду українську поетесу на літературні
вечори . Представляючи її публіці, казав: «Захоплюємось красою цієї дівчини,
а вона ж іще яка гарна поетеса! Читай,
Ганнусю». І вона читала. Після однієї зустрічі зі славетним артистом, чекаючи
тролейбуса на зупинці, написала вірш
«Білі клавіші», присвячений Іванові
Семеновичу. Цей твір став каменем спотикання, коли видавали збірку «Ожинові
береги», до якої він увійшов. У пильне
око директора видавництва «Радянський
письменник» Мирослави Лещенко впали
рядки:
Тиха пісне співучої нації
О, яка ти для світу велика!
«Ніякої нації!» — владно промовила начальниця. Виправила «крамольну» фразу на іншу — «Тиха пісне в
усіх варіаціях». Рима збереглася, але
часточку вкладеної душі було втрачено, і це надто засмучувало авторку. В примірнику, який Ганна вислала
Іванові Семеновичу до Москви, вона
від руки написала слова первісного варіанта. Отримала від нього вдячні листи, співак телефонував і казав: «Я всі
ваші вірші прочитав, шкода, що немає
Рильського - він дав би їм гідну оцінку».

Ганна Чубач:
«Ми приходимо у світ для любові,
все, що інше – неправда гірка»
Небагатьом поетам у наш непоетичний час вдається вторувати стежку до сердець читачів, а без зворотного зв’язку складно
писати. Отже, вкотре згадуючи хрестоматійну фразу про те, що
на нашій землі поет - це щось більше, ніж поет, українські митці
стають і політиками, і менеджерами та продюсерами власних видань. Одне слово, опановують нові професії, аби вижити й продовжувати творити. Відкинувши зайвий песимізм, слід визнати,
що велетенська енергія розуму й душі, поєднана з даром небес,
таки приносить добрі результати.

«Замовляю музику
словам»

До речі, про пісні. Читачі, певно, здивуються, довідавшись, що маю на увазі не
тільки музичні твори, написані на вірші
Ганни Чубач. Їх, звісно, чимало - понад
400, створених у співдружності з композиторами Олександром Білашем, Людмилою
Єрмаковою, Тетяною Стаматті-Оленєвою,
Михайлом Чембержі, Мар’яном Гаденком,
Людмилою Височинською.
Та поряд із тим Ганна Чубач складає мелодії сама! Як їй це вдається без музичної
освіти? Технологія - проста. Авторка записує пісню з власного голосу (співає так,
як підказує душа) й віддає запис співакам.
Вони, звичайно, пристосовують пісні до
свого голосу й виконавської манери, змінюючи деякі нюанси.
Тоді народжується новий варіант пісні, й Ганна Танасівна його сприймає, однак сама продовжує співати так, як чує
мелодію тільки вона. Мабуть, далися
взнаки музичні гени, адже батько Ганни
Танасівни був скрипалем. Нині її пісні
(найвідоміші з них — «Крила», «Хустка
тернова», «Не відлітайте, лелеки», «Пісня
про поле...», «Горіло над морем багаття»,
«Замовляю музику словам») - у репертуарі Олександра Василенка, Юрія Рожкова,
дуету «Горлиця», Івана Красовського.
Цікаво, що звання «Заслужений діяч
мистецтв України» Ганна Чубач отримала не за суто літературну діяльність, а за
авторські пісенні програми, з якими поетеса та її улюблені виконавці виступають у різних регіонах України.
Професійно триматися перед публікою поетесі допомагає... її давня мрія вступити до театрального інституту.
- Пройшла за конкурсом у навчальну
студію при Київському театрі оперети,- повідомляє пані Ганна маловідомий
факт із власної біографії, - але того ж
року мене зарахували до поліграфічного
інституту. Я вирішила не бути актрисою,
проте вчилася в студії дикції, постави,
ходила на уроки художнього слова. Мені
мама й бабуся казали: «Ганнусю, вчися в житті все знадобиться». Я і редагувати
вчилась, працювала бухгалтером і кодифікатором (така юридична посада була).

«У дитячих віршах
відкриваю себе»

Ще одна грань її поетичного таланту
- література для дітей. Загадки, скоромовки Ганни Чубач - справжнє диво, за
допомогою якого дітлахи вивчають алфавіт, виробляють артикуляцію.

- Коли почалася справжня дитяча література? Спочатку думала, що дитяча
література - несерйозно. Але Михайло
Стельмах і Грицько Бойко сказали, що я
обов’язково писатиму дитячі вірші.
Перший рукопис подала до «Веселки».
Проте в закритій рецензії хтось написав
«Поетеса Ганна Чубач - лірична й цікава.
Та нащо вона взялася за дитячі вірші?».
Тоді треба було писати про космос, а не
про птахів, тварин і комах. Я пожалілася Михайлові Стельмаху. Він заспокоїв: «Колись тебе все одно надрукують».
1983-го «Веселка» видала мою першу
дитячу книжку» Йшла синичка до кринички». А як перша вийшла, я захотіла
другу. Коли працювала в «Літературній
Україні», познайомилася з Андрієм
Малишком. Він прочитав мої вірші й
каже: «Зайдіть, я напишу вам передмовку». Коли я прийшла, мене зустріла
його дружина: «Ви знаєте, що я - Любов
Забашта? Теж поетеса. Я напишу про
вас!» Відчуваю, що Малишко вдома, а
вона не пускає до нього. Та незручно нічого казати. Передмову мені таки написала Забашта.
Скажу більше, у дитячих віршах, загадках, скоромовках я постійно відкриваю себе. Моя перша абетка «Алфавітні
усмішки»
покладена
на
музику
Олександра Білаша.

«Що намрію,
те й збувається»

«Мені щастить на добрих людей»,- любить повторювати поетеса. Почула від
неї й таку фразу: «Бог до нас добрий, а
от люди - не завжди». Як усі талановиті
люди, пані Ганна витримала нелегкі життєві випробування.
Не завжди по-джентльменському поводяться колеги-чоловіки, хтось заздрить, когось палко кохала без надії на
взаємність. Та вона вистояла. Тому що
мріяла й не опускала рук: «Я - рокована,
що намрію, те й збувається. Люди приходять ті, з якими хочу спілкуватися.
Чоловік у мене був прекрасний - я такого
собі намріяла, й ми зустрілись, дарма що
не в молоді роки».
Каже, познайомилися вони випадково. …Читала вірші в будинку офіцерів. А
Георгій попросив книжку з автографом.
Я телефон теж написала, бо серце стукнуло: «Він!»..
– Мрійте, не впадайте у відчай - ми
часто дуже легко опускаємо руки. А ще
раджу своєму онукові Гордійчику (та й
дорослим теж) — повісити над робочим
місцем напис: «Найбільший мій ворог лінощі». Тоді успіх вас неодмінно знайде.
Зустрічаймось, вітаймося словом,
Погляд в погляд, на руку рука,
Ми приходим у світ для любові.
Все, що інше, —-неправда гірка
У Держкомтелерадіо визначили лауреатів премії імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та
юнацтва за 2016 рік. Серед переможців
– і наша співрозмовниця - автор близько
60 книжок для дорослих і дітей.
Її вірші вже понад 15 років використовуються як навчальний матеріал у підручниках шкіл України. Вірші поетеси
перекладено англійською, німецькою,
чеською, болгарською, угорською, монгольською та іншими мовами
Вікторія Ляховець

Астрологічний прогноз
на 18-24 вересня 2017 року
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
На цьому тижнi вас скрiзь
буде супроводжувати легкий налiт таємничостi. Що б з вами
не вiдбувалося, оточуючi будуть
схильнi дивуватися цим подiям,
навiть якщо вас самого вони абсолютно не схвилюють. У понедiлок i
середу ви зможете вирiшити багато завдань c воiстину чарiвної легкiстю. У п`ятницю вас можуть спокушати новизною, в цей день добре
бути в дорозi, вiн сприятливий для
початку поїздок i подорожей.
СКОРПІОН (24.10-22.11)
Настає сприятливий перiод
для планування i обмiрковування майбутнiх справ. На роботi, швидше за все, доведеться
активно дiяти i домагатися своїх
цiлей. Навколишнi люди будуть налаштованi до вас по-доброму i пiдтримають багато ваших iдей. Якщо
в суботу вам захочеться усамiтнення, постарайтеся вiдгородитися вiд
активних справ i провести цей день
в прогулянках на свiжому повiтрi з
коханою людиною.
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
На цьому тижнi проявiть
мудрiсть i обачнiсть у своїх рiшеннях. Межi вашого впливу можуть розширитися, але свої
амбiцiї слiд тримати в уздi, в запалi є небезпека пiти хибним шляхом. З`явиться шанс освоїти нову
спецiальнiсть, вдало здiйсняться
далекi поїздки i вiдрядження. Вам
доведеться проявити терпiння i
працьовитiсть, щоб отримати прибуток. Можливi переїзди, змiна обстановки або початок ремонту.
КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
На цьому тижнi вас може
вразити велика кiлькiсть
нових думок, iдей i планiв, якi з`являться навколо вас. Чималу роль у
появi цих iдей можуть зiграти вашi
друзi, заразивши вас своїм прикладом, причому самi вони швиденько
пiдуть в тiнь. У данiй ситуацiї вам
варто включити свою iнтуїцiю i розсудливiсть, щоб не потрапити в неприємну ситуацiю. Однак, якщо вас
нiщо не бентежить, смiливо рухайтеся вперед, саме зараз вам вдасться
одним ривком подолати багато перешкод, якi стоять на вашому шляху.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
На цьому тижнi вам доведеться вибирати: вирiшувати проблеми з напругою сил або
припинити спроби i перечекати,
поки складностi не закiнчаться самi
собою. Вам буде необхiдно вiдчути
свою незалежнiсть. Постарайтеся в
дискусiї не стояти на своєму, наполягаючи на своїй точцi зору, важливо чути висловлювання ваших опонентiв. На початку тижня можете
смiливо розраховувати на допомогу
i пiдтримку близьких.
РИБИ (20.02-20.03)
Цей тиждень може подарувати вам просто лавину
рiзноманiтних можливостей для
влаштування особистого життя i
активного вiдпочинку. Понедiлок –
вдалий день для обробки iнформацiї та творчих вiдряджень. У вiвторок i середу чим менше ви будете
думати про власну вигоду, тим бiльше вдалими виявляться результати.
У ваших силах допомогти близьким друзям в складнiй ситуацiї. У
п`ятницю буде важко зв`язатися з
потрiбною вам людиною, що може
спричинити проблеми, якi, втiм,
благополучно вирiшаться в недiлю.
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Субота • 23 вересня

Четвер • 21 вересня
UA:Перший
/

6:00,19:55 Д с «Орегонський
путiвник».
6:30 Анонс дня.
6:35,7:25,7:40,8:10,16:35,18:00
Погода.
6:40 М/с «Пiп вiдкриває свiт».
7:30 Ера бiзнесу.
7:35 Агроера.
7:45 Спорт.
7:50 Вiд першої особи.
8:15 М/ф «Книга джунглiв».
9:05,16:40 Д/с «Розповiдi про
Хансiк».
9:30 Т/с «Гранд-готель».
11:15 Т/с «Епоха честi».
13:00,15:00,18:30,21:00,1:25
Новини.
13:15,23:00 Слiдство.Iнфо.
14:00 Розсекречена iсторiя.
15:20 Надвечiр`я. Долi.
17:15 Школа Мерi Поппiнс.
17:35 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку».
18:15,1:10 Новини. Свiт.
18:45,22:40,2:10 Тема дня.
19:00,2:25 Новини. Культура.
19:20,0:35 Д/с «Мистецький
пульс Америки».
20:30 «Схеми» з Н.
Седлецькою.
21:30,1:50 Новини. Спорт.
21:50 Т/с «Дiвчата вiйни».
23:30,2:45 Д/с «Увесь цей
джаз».
3:45 Т/с «Таксi».

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,16:45
,19:30,0:30 «ТСН».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок
з «1+1».
9:30,10:55 «Чотири весiлля».
12:20 «Мiняю жiнку».
13:45 Т/с «Пончик Люся».
(16+).
14:40 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:30 «Секретнi матерiали».
21:00 Комедiя «Догори
дригом». (12+).
22:00 «Свiт навиворiт 9».
23:00 «Право на владу».
0:40 «Грошi».
2:05 «Мольфар».

Iнтер

6:00 М/ф.
6:20,13:30,22:40 «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.

7:10,8:10 «Ранок
з Iнтером».
9:20 «Давай
одружимося».
11:15,12:25,20:40 Т/с
«Подаруй менi недiлю». (16+).
15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,4:30 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
0:30 Х/ф «Танцюй». (16+).
2:10,5:15 «Подробицi» –
«Час».
2:50 «Скептик».
3:15 «Вдалий проект».
3:50 «Готуємо разом».

ICTV

4:20 Студiя Вашингтон.
4:25 Факти.
4:45 Дивитись усiм!
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
11:10,13:20 Х/ф «В iм`я
правосуддя». (16+).
12:45,15:45 Факти.
День.
13:40 «На трьох».
14:10,16:10 Т/с «Спецзагiн
«Шторм». (16+).
16:45,22:30 Т/с «Винищувачi».
(16+).
17:40,21:25 Т/с «Штрафбат».
(16+).
18:45,21:05 Факти.
Вечiр.
20:20 Iнсайдер.
23:25 Х/ф «Годинниковий
механiзм». (16+).
1:30 Т/с «Молодий
Вовкодав». (16+).

Новий канал

3:00,1:45 Зона ночi.
3:30 Т/с «Татусевi дочки».
(16+).
4:40 Абзац.
5:35,6:55 Kids` Time.
5:40 М/с «Губка Боб
Квадратнi Штани».
7:00 Т/с «Щасливi разом».
11:00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
15:15 Т/с «Не родись
вродлива».
19:00 Зорянi яйця.
21:00 Київ вдень i вночi.
22:00 Суперiнтуїцiя.
0:00 Х/ф «Iнший свiт:
Пробудження».
1:40 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:15,15:25 «Все буде добре!»
8:15 «Битва екстрасенсiв 16».
10:10 «МастерШеф 5».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».
19:55,22:45 «Зваженi та
щасливi 7».
0:00 «Один за всiх».
1:15 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

Канал «Україна»

6:00,16:00,5:20 Т/с «Адвокат».
(16+).
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:0
0,2:50 Сьогоднi.
7:15,8:15 Ранок з Україною.
9:15,3:40 Зоряний шлях.
10:40 Свекруха або невiстка.
11:40,4:30 Реальна мiстика.
13:40,15:30 Т/с «Черговий
лiкар 3». (12+).
18:00 Т/с «Жiночий лiкар 3».
(16+).
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Вiкно життя 2», 7
i 8 с.
23:30 Т/с «Закон i порядок:
спецiальний корпус». (16+).

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,21:00,23:
00,1:30,2:45,3:40 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
13:10 «1000 днiв для
планети».
14:00,15:10,1:50 «Громадська
приймальня».
16:00 Т/с «Рейк».
17:10,20:20,1:20 «Ситуацiя».
17:20,0:35 «У центрi уваги».
18:10 «Супер вiдчуття».
19:00,22:15,3:05 «Київ Live».
20:30 «Прогулянки
мiстом».
21:25 «Вирiшальнi битви
Другої свiтової вiйни».
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея».
23:00 «Мультляндiя».
0:30 «Дотик з Чарльзом
Стенлi».
1:30 Т/с «Жiночий лiкар 3».
(16+).
1:45 «Говорить Україна».
2:00 Т/с «Вiкно життя 2», 7
i 8 с.
2:30 Т/с «Закон i порядок:
спецiальний корпус». (16+).

П`ятниця • 22 вересня
UA:Перший
Канал «1+1»
Новий канал
6:00,19:55 Д/с «Орегонський
6:00,7:00,8:00,9:00,

путiвник».
6:30 Анонс дня.
6:35,7:25,7:40,8:10,15:20,16:3
5,18:00,22:50 Погода.
6:40 М/с «Пiп вiдкриває
свiт».
7:30 Ера бiзнесу.
7:35 Агроера.
7:45 Спорт.
7:50 Вiд першої особи.
8:15 М/ф «Книга джунглiв».
9:05 Д/с «Розповiдi про
Хансiк».
9:30 Т/с «Гранд-готель».
11:15 Т/с «Епоха честi».
13:00,15:00,18:30,21:00,1:25
Новини.
13:15,23:00 «Схеми» з Н.
Седлецькою.
14:00 Розсекречена iсторiя.
15:25 Д/с «Вагасi – японськi
смаколики».
16:40 Д/с «Порятунок
ферми».
17:15 Хто в домi хазяїн?
17:35 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку».
18:15,1:10 Новини. Свiт.
18:45,2:10 Тема дня.
19:00,2:25 Новини. Культура.
19:20,0:35 Д/с «Мистецький
пульс Америки».
20:30 Борхес.
21:30,1:50 Новини. Спорт.
21:50 Богатирськi iгри.
23:30 Д/с «Нью-Йорк».
2:45 Д/с «Увесь цей джаз».
3:45 Т/с «Таксi».

анекдот
Мужик стрибнув
з парашутом і
спускається до землі.
Мимо летить орел:
- Привіт
танцюристам!
- Я не танцюрист,
я парашутист!
- Чуєш, мужик: там
внизу такі кактуси!
Здібності прийдуть
миттєво!
***
- Ну як на співбесіду
сходив? Успішно?
- Так. Ось степлер у
них спер...
***
Гроші хитрі падлюки!
Я на вулицю - вони за
мною. Я додому - вони
ніфіга.

12:00,16:45,19:30 «ТСН».
6:30,7:10,8:10,
9:10 Снiданок з «1+1».
9:30,10:55 «Чотири
весiлля».
12:20 «Мiняю жiнку 9».
13:50 Т/с «Пончик
Люся». (16+).
14:45 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:15,22:50 «Лiга смiху 3».
1:25 «Вечiрнiй Київ».
5:15 «Мольфар».

Iнтер

6:00 М/ф.
6:20,13:30 «Слiдство вели...»
з Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.
7:10,8:10 «Ранок
з Iнтером».
9:20 «Давай одружимося».
11:15,12:25 Т/с «Подаруй
менi недiлю». (16+).
15:50,16:45 «Речдок».
18:00 «Стосується
кожного».
20:00,2:30 «Подробицi
тижня».
22:00 «Вони стояли
на смерть. Оборонi Києва
присвячується».
22:40 Х/ф «У небi «Нiчнi
вiдьми».
0:20 Х/ф «Полювання на
єдинорога».
2:00 «Великi українцi».
4:00 «Чекай на мене».

ICTV

4:15 Служба розшуку дiтей.
4:20 Студiя Вашингтон.
4:25 Факти.
4:45 Дивитись усiм!
5:30 Гражданская оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
10:10 Iнсайдер.
11:10,13:20 Х/ф
«Годинниковий механiзм».
(16+).
12:45,15:45 Факти.
День.
13:45 «На трьох».
14:15,16:10 Т/с «Спецзагiн
«Шторм». (16+).
16:45 Т/с «Винищувачi».
(16+).
17:40 Т/с «Штрафбат». (16+).
18:45,21:05 Факти.
Вечiр.
20:20 Антизомбi.
21:25 Дизель-шоу.
0:00 Комiк на мiльйон.
1:40 Т/с «Молодий
Вовкодав». (16+).
3:55 Провокатор.

3:00 Т/с «Татусевi дочки».
(16+).
4:00 Абзац.
4:45,6:05 Kids` Time.
4:50 М/с «Губка Боб
Квадратнi Штани».
6:10,22:50 Половинки.
11:50,21:40 Київ вдень i
вночi.
16:15,19:00 Топ-модель поукраїнськи.
1:00 Х/ф «Не жартуйте з
Зоханом». (16+).

СТБ

6:35,23:25 Х/ф «Справжнє
кохання».
8:45 Х/ф «Дружина за
контрактом».
10:45 Х/ф «Дихай зi мною.
Щастя в борг». (16+).
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».
20:00,22:45 «Сюрприз,
сюрприз!»
1:50 «Слiдство ведуть
екстрасенси».

Канал «Україна»

6:00,16:00 Т/с «Адвокат».
(16+).
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:
00,3:25 Сьогоднi.
7:15,8:15 Ранок з Україною.
9:15,5:40 Зоряний шлях.
10:40 Свекруха або невiстка.
11:40,4:10 Реальна мiстика.
13:40,15:30 Т/с «Черговий
лiкар 3». (12+).
18:00 Т/с «Жiночий лiкар 3».
(16+).
19:45 «Говорить Україна».
21:00,0:00 Т/с «Берег надiї».
(16+).
23:20 По слiдах.
2:00 Т/с «Закон i порядок:
спецiальний корпус». (16+).

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,21:00,23:
00,1:30,2:45,3:40 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
13:10 «Пригоди Остiна
Стiвенса».
14:00,15:10,1:50 «Громадська
приймальня».
16:00 Т/с «Рейк».
17:10,20:20,1:20 «Ситуацiя».
17:20,0:35 «У центрi уваги».
18:10,4:00 «Супер
вiдчуття».
19:00,22:15,
3:05 «Київ Live».
20:30 «Мiсто добра».
21:25 «Вирiшальнi битви
Другої свiтової вiйни».
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея».
4:50 «Мультляндiя».

UA:Перший
/

6:00 Д с «Орегонський
путiвник».
6:30 Анонс дня.
6:35,7:25,7:55,8:15,8:50,13:40,
20:45 Погода.
6:40 М/с «Пiп вiдкриває свiт».
7:30 На слуху.
8:00 Свiт он-лайн.
8:25 М/с «Чорний пiрат».
9:00 Д/с «Розповiдi про
Хансiк».
9:30 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку».
10:45 Хто в домi хазяїн?
11:10 Хочу бути.
11:30 Школа Мерi Поппiнс.
11:45 Фольк-music.
13:10,1:30 Театральнi сезони.
13:50 Т/с «Дiвчата вiйни».
17:45 Богатирськi iгри.
18:50 Х/ф «Милий друг».
21:00,1:10 Новини.
21:30 Д/с «Скарби та
смертельнi таємницi морiв».
22:20 Книга.ua.
22:45 Мегалот.
23:00 Борхес.
23:30 Д/с «Аболiцiонiсти».
0:35 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
2:05 Надвечiр`я. Долi.
3:05 Т/с «Таксi».

Канал «1+1»

6:00,19:30 «ТСН».
6:55 «Грошi».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00,23:25 «Свiтське життя».
11:00 «Життя без обману».
12:30 Комедiя «Догори
дригом». (12+).
16:20,21:15 «Вечiрнiй
квартал».
18:30 «Розсмiши комiка».
20:15 «Українськi сенсацiї».
0:25,4:35 «Вечiрнiй Київ».

Iнтер

5:50 М/ф.
6:20,2:30 Х/ф «Приборкувачка
тигрiв».
8:20,4:00 Х/ф «Сiм няньок».
10:00,5:15 «Весiлля в
Малинiвцi. Непридуманi
iсторiї».
11:10 Х/ф «Весiлля в
Малинiвцi».
13:00 Т/с «Любов згiдно iз
законом 2», 1-8 с. (16+).
20:00 «Подробицi».
20:30 «Творчий вечiр Iгоря
Нiколаєва».
0:10 Х/ф «Влiтку я вiддаю

перевагу весiллю». (16+).
2:00 «Подробицi» – «Час».
3:00 Провокатор.

ICTV

4:40 Факти.
5:00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
6:30 Дивитись усiм!
7:25 Без гальм.
8:25 М i Ж.
9:25 Дизель-шоу.
10:45,11:45 Особливостi
нацiональної роботи.
12:45 Факти. День.
13:00 «На трьох».
14:15 Комiк на мiльйон.
16:05 Х/ф «Привид». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20:05 Х/ф «Джi Ай Джо. Атака
кобри». (16+).
22:35 Х/ф «Джi Ай Джо. Атака
кобри 2». (16+).
0:40 Х/ф «Без компромiсiв».
2:20 Т/с «Морська полiцiя.
Лос-Анджелес». (16+).
3:00 Провокатор.

Новий канал

3:10 Служба розшуку дiтей.
3:15,2:10 Зона ночi.
5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Губка Боб
Квадратнi Штани».
7:20 Т/с «Татусевi дочки».
(16+).
10:50 Гастарбайтери.
12:40 Дешево i сердито.
13:45 Зiрки пiд гiпнозом.
15:50 Зорянi яйця.
17:50 М/ф «Iван Царевич i
Сiрий Вовк». (16+).
19:40 М/ф «Iван Царевич i

Анекдоти
- Коли в мене стрес,
я їм цукерки.
- Ти постійно їх
жереш.
- У мене важке
життя.
***
- Вийдеш за мене?
- Так любий!
- Дуже добре. Моя
зміна починається
о сьомій. Не запізнись.

Сiрий Вовк 2». (16+).
21:00 Х/ф «Хоббiт:
Несподiвана подорож». (12+).
0:15 Х/ф «Плетена людина».
(16+).
0:40 Х/ф «Без компромiсiв».
(18+).
2:05 Надвечiр`я. Долi.

СТБ

6:05 Х/ф «Хатня робiтниця».
8:00 «Караоке на Майданi».
9:00 «Все буде смачно!»
10:15 «Зваженi та щасливi 7».
13:45 «Сюрприз, сюрприз!»
16:20 «Хата на тата».
19:00 «Х-Фактор 8».
21:30 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00,3:10
Сьогоднi.
7:15,5:50 Зоряний шлях.
8:40 Т/с «Вiкно життя 2», 1-6 с.
15:20 Т/с «Вiкно життя 2», 7
i 8 с.
17:00 Т/с «Вiдчайдушний
домогосподар», 1 i 2 с.
19:40 Т/с «Вiдчайдушний
домогосподар».
22:00 Х/ф «Карусель».
0:00 Т/с «Герократiя». (18+).
1:20 Реальна мiстика.
3:50 Т/с «Закон i порядок:
спецiальний корпус». (16+).

ТК «Київ»

8:00 «Ранок по-київськи».
10:30 «Київ музика».
11:00,23:35 «Телемаркет».
14:00 «Олiмпiйськi iсторiї».
14:20,5:10 «Мультляндiя».
15:40 «Концерт «Приречений
на любов».
16:50 «Паспортний стiл».
17:00,21:00,
23:15,3:45 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
17:10 «Ситуацiя».
17:20 «Служба
порятунку».
17:50,4:05 «Щоденники
Другої свiтової вiйни: день за
днем».
19:00 «Київ Live».
20:30 «Життєвi iсторiї».
21:25 Х/ф «Джо».
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея».
0:35 Х/ф «Паризькi пустуни».
2:05 Х/ф «Насмiшка».
3:30 «Сміх та й годі».
4:15 «Українськi помідори».
5:25,6:35 «Вечiрня столиця».

Недiля • 24 вересня
UA:Перший

6:00 Д/с «Орегонський
путiвник».
6:30 Анонс дня.
6:35,7:25,7:45,8:15,8:50,22:55
Погода.
6:40 М/с «Пiп вiдкриває свiт».
7:30 Свiт он-лайн.
7:50 Смакота.
8:25 М/с «Чорний пiрат».
9:00 Д/с «Розповiдi про
Хансiк».
9:30 Х/ф «Милий друг».
11:45,1:30 Театральнi сезони.
12:15 Мистецькi iсторiї.
12:30 Фольк-music.
13:35 Перший на селi.
14:25 Т/с «Гранд-готель».
20:30 Перша шпальта.
21:00,1:10 Новини.
21:30 Д/с «Супервiдчуття».
22:00 Д/с «Вагасi – японськi
смаколики».
23:00 Книга.ua.
23:30 Богатирськi iгри.
0:20 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi».
0:35 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
1:55 Д/ф «Блюз. Мартiн
Скорсезе представляє».
3:15 Т/с «Таксi».

Канал «1+1»

6:05 «ТСН».
7:00 «Українськi сенсацiї».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:40 М/ф «Маша i ведмiдь».
10:20 «Розсмiши комiка».
11:20 «Свiт навиворiт 9».
12:20,13:40 Т/с «Свати 3».
14:45,15:45 Т/с «Свати 4».
16:50,23:20 «Лiга смiху 3».
19:30,5:15 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Танцi з зiрками».
1:55 «Аргумент Кiно».
4:30 «Свiтське життя».

Iнтер

6:10 Х/ф «Весiлля в
Малинiвцi».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Рай i
пекло».
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження».
12:00 «Орел i решка.
Ювiлейний сезон».
13:00 «Творчий вечiр Iгоря
Нiколаєва».
16:30 Х/ф «Якби я тебе
кохав...» (16+).
18:30 «Крутiше за всiх».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Мiнливостi долi».
22:30 Т/с «Рiдкiсна група
кровi», 1-4 с. (16+).
2:30 «Подробицi» – «Час».

ICTV

4:35 Факти.
5:00 Т/с «Слiдчi». (16+).

7:40 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
11:45,13:00 Х/ф «Джi Ай Джо.
Атака кобри». (16+).
12:45 Факти.
День.
14:15 Х/ф «Джi Ай Джо. Атака
кобри 2». (16+).
16:20 Дизель-шоу.
18:45 Факти
тижня. 100 хвилин
з О. Соколовою.
20:30 Комiк на мiльйон.
22:15 Х/ф «Кур`єр». (16+).
0:30 Х/ф «Без компромiсiв».
(18+).
2:10 Т/с «Морська полiцiя.
Лос-Анджелес». (16+).
2:50 Провокатор.

Новий канал

3:00 Зона ночi.
3:20,5:20 Kids` Time.
4:50 М/с «Губка Боб Квадратнi
Штани».
6:10 Х/ф «Дублери». (16+).
8:20 Топ-модель поукраїнськи.
11:10 М/ф «Iван Царевич i
Сiрий Вовк». (16+).
13:00 М/ф «Iван Царевич i
Сiрий Вовк 2». (16+).
14:30 Х/ф «Хоббiт:
Несподiвана
подорож». (12+).
17:45 Х/ф «Хоббiт: Пустка
Смауга». (16+).
21:00 Х/ф «Хоббiт: Битва п`яти
воїнств». (16+).
23:50 Х/ф «Заплати примарi».
(16+).
1:50 Х/ф «Плетена людина».
(16+).

СТБ

6:20 «Хата на тата».
9:00 «Все буде смачно!»
11:15 «Караоке на Майданi».
12:15 «МастерШеф 7».

19:00,1:55 «Слiдство ведуть
екстрасенси».
21:00 «Один за всiх».
22:10 «Invictus – Iгри
нескорених».
23:10 «Х-Фактор 8».

Канал «Україна»

6:50 Сьогоднi.
7:40 Свекруха або невiстка.
9:40 Х/ф «Карусель».
11:40 Т/с «Берег надiї». (16+).
15:40 Т/с «Ключi вiд
минулого», 1-4 с. (16+).
19:00,4:15 Подiї тижня з
Олегом Панютою.
20:00 Т/с «Ключi вiд
минулого». (16+).
0:10 Реальна мiстика.
2:45,5:00 Т/с «Жiночий лiкар
3». (16+).

ТК «Київ»

8:00 «Ранок по-київськи».
10:30 «Шеф-кухар країни».
11:00,23:40 «Телемаркет».
14:00 «Прогулянки
мiстом».
14:30 «Паспортний
стiл».
14:40,4:25 «Мультляндiя».
16:05 «Українська мрiя М.
Поплавського».
16:35 «Якiсне життя».
17:05 Х/ф «Джо».
18:40,1:30 Х/ф «Ще один
зв`язок».
21:00,0:40,3:35 «СТНтижневик».
21:30,1:10,4:05 «СТН-спорттижневик».
21:50 Х/ф «Спритнi руки».
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея».
3:30 «Сміх та й годі».
4:15 «Українськi помідори».
5:25,6:35 «Вечiрня
столиця».

Вітаємо з Днем народження!
Яцука Семена Никоновича,
Почесного громадянина м. Буча

Боголій Віру Олександрівну,

секретаря Синяківської сільської ради

Жуковець Владиславу Миколаївну,
в. о. завідувача відділом містобудування та
архітектури Бучанської міської ради

Рудого Юрія Вікторовича,

завідувача відділом державного архітектурно–
будівельного контролю

Петрова Олександра Йосиповича,
телефоніста

30 вересня 2017 року о 11:00 годині, за адресою
м. Буча, вул. Івана Кожедуба, 3 відбудуться збори співвласників багатоквартирного будинку, що розташований за адресою: м. Буча, вул. Івана Кожедуба,3. Збори
проводяться ініціативною групою будинку. При собі
необхідно мати документ, що посвідчує особу та документ, що підтверджує право власності на квартиру.

Цифрова типографія
запрошує на постійну роботу:
оператора цифрового друку, палітурників,
операторів після друкарського обладнання.

Чоловіки, жінки. Навчаємо. Період навчання оплачуваний. Розташування – м. Буча. Оформлення згідно КЗоТ.

Контактний телефон:
050-415-31-00, 050-448-05-01

Підприємство в смт Коцюбинське
запрошує на роботу:
 охоронника
 прибиральницю
Детальна інформація за телефонами:
050-331-21-48, 099-645-18-28
"Бучанська міська виборча комісія Київської області повідомляє про
втрату печатки Бучанської міської виборчої комісії Київської області.
Втрачену печатку вважати недійсною".
Голова Бучанської виборчої комісії Київської області В.Г. Чернілевський

Вітаємо з 80-річчям!
ПРОЦЕНКО ВІРУ ІВАНІВНУ
Ваш ювілей – поважна дата,
Про це нагадувати не слід,
Ми щиро хочем побажати
Здоров’я, щастя й довгих літ!
Щоб ніжки Ваші не боліли,
Ще довго ходили по землі,
Дай, Боже, лиха Вам не знати,
І соту зиму з нами зустрічати!
Спілка чудотворців
19 вересня 2017 року виповнюється 90 років

СЛІПЧЕНКО Івану Яковичу

Дорогий татусю, дідусю, прадідусю!
Вся наша родина з любов’ю та глибокою шаною вітає Вас з 90-річним ювілеєм.
Бажаємо надалі життєвих сил та оптимізму,
турботи, любові, тепла в ласки, бо Ви їх справді заслужили, а ще в доброму здоров’ї відсвяткувати із нами своє сторіччя. Дякуємо Вам за
чуйне і ніжне серце, любов і великодушність, за
добру пораду та щиру турботу про кожного з
нас. Ми Вас любимо і плекаємо.
Дочки, зяті, онуки, правнуки.

Газета «Бучанські новини» Запрошує на роботу журналістів та літературного редактора
За детальною інформацією звертайтеся за адресую редакції: м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-б.
Телефон: (04597) 48-305, (099) 608-28-31, (098) 468-14-96, (093) 939-16-88
ІНФОРМАЦІЯ
виконавчого комітету Ворзельської селищної ради про
конкурс суб’єктів оціночної діяльності (експертів), що будуть залучені для проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки
1. Адреса об’єкта оцінки:
Київська обл., сел. Ворзель, вул. Ковельська, 8
Тип об’єкта: земельна ділянка площею – 0,2000 га.
Цільове призначення земельної ділянки: обслуговування
виробничої бази електричних мереж (Код КВЦПЗ 11.02).
Форма власності: комунальна.
2. Дата проведення конкурсу: 02 жовтня 2017 року.
3. Кінцевий термін подання документів: 29 вересня 2017
року.
4. Учасникам конкурсу необхідно подати до конкурсної
комісії такі документи:
- заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;
- копію установчого документа суб’єкта оціночної діяльності (претендента) ;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову
оцінку земельної ділянки ;
- копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
- конкурсні пропозиції щодо вартості виконання робіт відповідно до калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням
робіт, а також строк виконання робіт з експертної оцінки
земельної ділянки (подаються у запечатаному конверті).
Заяву з конкурсною документацією слід подавати у запечатаному конверті з позначкою «конкурсні пропозиції» до
Ворзельської селищної ради, сел. Ворзель, вул. Курортна, 72
5. Кваліфікаційні вимоги: суб’єкти господарювання, що отримали кваліфікаційні свідоцтва суб’єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
6. Вимоги до конкурсної пропозиції :
- мінімальний термін виконання робіт;
- мінімальна вартість послуг експерта щодо виконання
експертної грошової оцінки земельної ділянки.
7. Місцезнаходження комісії, контактні телефони:
Ворзельська селищна рада
сел. Ворзель, вул. Курортна, 72
телефон для довідок (04597) 46-443, 46-444.
Контактна особа: Мостіпака Сергій Васильович –
заступник селищного голови.

ІНФОРМАЦІЯ
виконавчого комітету Ворзельської селищної ради про
конкурс суб’єктів оціночної діяльності (експертів), що будуть залучені для проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки
1. Адреса об’єкта оцінки:
Київська обл., сел. Ворзель, вул. Курортна, 54-г
Тип об’єкта: земельна ділянка площею – 0,4770 га.
Цільове призначення земельної ділянки: обслуговування
адміністративно-виробничої бази (Код КВЦПЗ 11.02).
Форма власності: комунальна.
2. Дата проведення конкурсу: 02 жовтня 2017 року.
3. Кінцевий термін подання документів: 29 вересня
2017 року.
4. Учасникам конкурсу необхідно подати до конкурсної
комісії такі документи:
- заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;
- копію установчого документа суб’єкта оціночної діяльності (претендента) ;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову
оцінку земельної ділянки ;
- копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
- конкурсні пропозиції щодо вартості виконання робіт відповідно до калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням
робіт, а також строк виконання робіт з експертної оцінки
земельної ділянки (подаються у запечатаному конверті).
Заяву з конкурсною документацією слід подавати у запечатаному конверті з позначкою «конкурсні пропозиції» до
Ворзельської селищної ради, сел. Ворзель, вул. Курортна, 72
5. Кваліфікаційні вимоги: суб’єкти господарювання, що
отримали кваліфікаційні свідоцтва суб’єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
6. Вимоги до конкурсної пропозиції :
- мінімальний термін виконання робіт;
- мінімальна вартість послуг експерта щодо виконання
експертної грошової оцінки земельної ділянки.
7. Місцезнаходження комісії, контактні телефони:
Ворзельська селищна рада
сел. Ворзель, вул. Курортна, 72
телефон для довідок (04597) 46-443, 46-444.
Контактна особа: Мостіпака Сергій Васильович –
заступник селищного голови.
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З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (099) 608-28-31; (098) 468-14-96; (063) 271-72-24

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

ДІЛОВИЙ ТИЖДЕНЬ

спорт

День фізичної культури та спорту
8 вересня в Київській обласній державної адміністрації в святковій атмосфері відбувся обласний урочистий захід до Дня фізичної культури і спорту в Україні.

№ 36 від 15 вересня 2017 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

10

В

же стало доброю традицією
щороку відзначати досягнення
спортсменів, тренерів, функціонерів, громадських діячів та інших працівників спортивної галузі
Київської області на честь професійного свята. Не став виключенням і
2017 рік. За активну участь у розвиток

Змагалися депутатів
місцевих рад

10 вересня відбулася обласна
Cпартакіада серед депутатів
місцевих рад.

Бучанська команда приймала
участь одразу у кількох видах спорту.
Повернулися учасники без перемоги, зате з гарним настроєм і бажанням уже у наступний рік привести всі медалі у рідне місто.
Депутати наголошують, що дружно підтримували один одного і проявляли командну гру у всіх без винятку видах спорту.

фізичної культури і спорту, за популяризацію здорового способу життя,
за плідну працю та відданість справі
керівництво КОДА та КОР вручили
нагороди спортивним героям.
Фахівці Київської обласної організації ФСТ «Динамо» України і
КДЮСШ були відзначені почесними

грамотами і подяками які вручив начальник Управління фізичної культури і спорту Сергій Тимофєєв.
«За вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту Київської області,
за
активну
громадянську
позицію, високий професіоналізм та
сумлінну працю прийміть наші привітання і заслужені нагороди», – поздоровив щасливих власників святкових документів Сергій Тимофєєв.
Голова Київської обласної Ради Ганна
Старікова вручила почесні грамоти та

цінні подарунки кращим спортсмена
та тренерам області.
Продовжив урочистий момент голова Київської обласної державної
адміністрації Олександр Горган, привітавши спортсменів з професійним
святом та вручивши сертифікати
на отримання стипендії. «За високі спортивні досягнення провідним
спортсменам та тренерам області у
2017 році запроваджено стипендії
Київської обласної державної адміністрації. Серед динамівців Київщини
стипендії отримали представниці
легкої атлетики Аліна Шух (багатоборство) і Анна Плотіцина (біг 100
з\б) та представниця зимових видів
спорту – біатлоністка Надія Бєлкіна.
Стипендії будуть виплачені спортсменам та тренерам в залежності від
рівня досягнень у сумі від 4,5 до 20 тисяч гривень», – поділився подробицями Олександр Горган. «Підтримуючи
спорт, ми розвиваємо моральність та
відповідальність, і це відповідь, як виховати патріота. Для нас спорт – пріоритет найвищого порядку серед усіх
програм», – додав очільник області.
На спортивне свято отримати свої
нагороди прийшло близько 400 винуватців дійства – представників спортивної галузі Київської області. Крім
спортивної спільноти розділити радість і відзначити найкращих спортсменів прийшли почесні гості, рідні та
друзі, і, звичайно, представники засобів масової інформації.

«Ми втрете виграли перехідний кубок
міських змагань з баскетболу 3x3!»
У п’ятницю, 8 вересня, з нагоди Дня фізичної культури та спорту
та у рамках «Олімпійського тижня» на баскетбольному майданчику Бучанського НВК СЗОШ I-III ст. - ЗОШ I-III ст. №4 відбулися
міські змагання з баскетболу 3x3 серед команд загальноосвітніх
навчальних закладів. Це вже треті, традиційні змагання з цього
виду спорту у нашому місті.

Д

аний вид баскетболу набув великої
популярності за останні роки у всьому світі. В Україні він також дуже
популярний: у нас існує УСЛ (Українська
стрітбольна ліга), один із етапів якої проводився два роки назад у Бучі, проводяться
Чемпіонати України з баскетболу 3x3 серед
різних вікових категорій та ШБЛ (Шкільна
баскетбольна ліга 3x3).
На останніх Чемпіонатах світу та
Європи, які відбулися цього літа, українська жіноча та відповідно чоловіча збірні
завоювали бронзові нагороди. Це досить

«Вулкан» відмінно відкрив сезон

Бучанці взяли участь у всеукраїнському чемпіонаті тхеквондо
ВТФ.

вагомі досягнення. А раніше, 9 червня
цього року, взагалі відбулася історична
подія – Міжнародний олімпійський комітет включив баскетбол 3x3 до програми
Олімпійських ігор 2020. І тому цьогорічні змагання саме в рамках Олімпійського
тижня носили особливий підтекст.
Щодо самих змаганнь, то їхніми учасниками стали вперше учні всіх навчальних
закладів міста. Варто відмітити перший
виступ у баскетбольних баталіях команди
Бучанської ЗОШ I-III ст. №1. Загалом, за
коловою системою було зіграно 15 ігор.

Цьогоріч команда нашої школи знову,
втретє стала переможцем даного турніру, впевнено здолавши своїх суперників
у всіх іграх. Кращим гравцем змагань визнано нашого Віктора Желудкова, якого
нагороджено індивідуальною грамотою
та медаллю.
Вітаємо команду з перемогою !!!
Перехідний кубок міських змагань з баскетболу 3x3 третій рік залишається в нашій школі.
Володимир Ковальський

РЕЗУЛЬТАТИ 17 туру ІІ ЧЕМПІОНАТУ
БОТГ з футболу - 2017
09.09.2017 р.
ФК «Буча-Квартал»
ФК «Синяк-Альянс»
ФК «Арсенал»
10.09.2017 р.
ФК «Гаврилівка»
ФК «Ірпінь-Чемпіон»

3:1 ФК «Хортиця»
5:0 ФК «Зірка»
1:1 ФК «Буча-03»
4:6 ФК «Курсор»
8:0 ФК «Кристал»

ФК «Фенікс» згідно Календаря ІІ Чемпіонату БОТГ з футболу 2017 пропустила 17 тур

РОЗКЛАД 18 туру ІІ ЧЕМПІОНАТУ
БОТГ з футболу - 2017
16.09.2017 р.
ФК «Кристал»

ФК «Зірка» Ворзель
ФК «Буча-03»
Клуб «Вулкан» в складі 10 чоловік виборов 7 медалей: 1 золото, 2 срібла і 4
бронзи!
Спортсмени спортклубу “Вулкан” брали участь у відкритому всеукраїнському чемпіонаті «Гран Прі» (3 етап), який відбувся 8 і 9 вересня.

ФК «Хортиця»
ФК «Курсор»

ПМК-Арена
09:00
11:00
ст.»Ювілейний»
11:30
ПМК-Арена 10:00
ПМК-Арена 13:00

ФК «Буча-Квартал»
ФК «Ірпінь-Чемпіон»
ФК
«Синяк-Альянс»
17.09.2017 р.
ФК «Гаврилівка»
«Фенікс»

ФК «Арсенал» згідно Календаря ІІ Чемпіонату БОТГ з футболу 2017 пропускає 18 тур.

земляки

(Уривки з книги)
«До сих пір в селі були тільки пани і мужики, а тепер з’явилися ще дачники, - зазначав в п’єсі «Вишневий сад» Антон Чехов. - Всі міста, навіть найменші, оточені тепер дачами. І можна сказати, дачник років через двадцять розмножиться до незвичайності».
Ці рядки було написано в 1903 році, коли вже пройшло два роки як поблизу Києва було облаштовано дачне селище Буча.
«Крещеним батьком» нового поселення може вважатися начальник Південно-Західної залізниці
Клавдій Немішаєв, під чиїм керівництво проводилося будівництво нового напряму - з Києва до Ковеля. Тоді, на початку ХХ століття, Клавдій Семенович всіляко посприяв тому аби його підлеглі (за помірну ціну) обзавелися ділянками під дачі - в Ірпені, Бучі, Ворзелі, Кичеєвому, Немішаєвому, Клавдієвому, Тетереві, - які стали виникати на землях, що належали місцевим поміщикам - Миколі фон Мекку,
Северину Сагатовському, Василю і Володимиру Красовським і іншим дрібнішим латифундистам.
Згодом у Бучі оселився разом із батьками ще юний тоді Михайло Булгаков, в майбутньому – видатний письменник; Леонард Кошут, в подальшому - німецький видавець; лікар Вітольд Камінський,
до якого приїздили немічні мало не з усього простору тодішньої Російської імперії; академік Євген
Патон; поет, лауреат Шевченківської премії Леонід Череватенко.
А ще ми горді того, що у Бучі певний час жили актори Юрій Юр’єв, Володимир Володін та Сергій
Підгорний, актриса Поліна Нятко та учасниця відомого українського тріо бандуристок Валентина
Третякова, поети Алла Диба та Леонід Закордонець, вчені Василь Власенко та Гліб Чангулі, нині
здравствує льотчик-випробувач, Герой України Олександр Галуненко та багато-багато людей, які
принесли славу Бучі в різні роки і підняли її навіть у небо до зірок.
Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі декілька уривків з книги «Історія Бучі в постатях» авторства
Заслуженого журналіста України Вікторії Ляховець та головного редактора «Бучанських новин»,
письменника Сергія Куліди, яка незабаром побачить світ.
Спогади про старого
вчителя

У 1901 році в Бучі влаштувався видатний український живописець Микола
Мурашко, який заснував в 1875 році у
своїй київській
квартирі першу
в Україні приватну
школу
малювання. «У
Рисувальній
школі мого прадіда навчалися
всі, хто хотів і
мав здібності,
розповідав
правнук живописця Володимир Молярів. - Дуже цікавий
підхід був з його боку до бідних людей, які
мали талант, але не мали коштів. Школа не
лише не брала з них грошей, але й платила
стипендію. За 26 років школу закінчили
близько двох тисяч чоловік. Це міг бути
будь-хто: і солдат, і селянин, і діти селян.
Там Микола Іванович зібрав багато однодумців – тих, хто після закінчення Академії
повернувся в Україну».
Вперше в дачній місцевості Бучі
Микола Іванович побував ще влітку 1894
року. Мурашко споглядає мальовничі
околиці, ходить на етюди, вперше в житті
читає Євангеліє, до вивчення якого його
приохотив колега по цеху Микола Ге.
Вибір Бучі, як місця проживання, за
словами Володимира Моляріва, був обумовлений тією обставиною, що ««у той час
Буча була своєрідним дачним селищем, в
якому мали свої будинки багато визначних
людей. Справа в тому, що робітникам залізниці давали субсидії, а син художника
Євген був залізничником. Власне, митець
міг обирати між Бояркою, куди возив учнів на етюди, і Бучею. Але йому сподобалося наше селище, його природна краса.
Крім того, поряд жили Михайло Булгаков
та інші цікаві люди».
У 1905 році, проживаючи в Бучі,
Мурашко записав в щоденнику: «Я охоче
працював і мені подобається. І я задоволений, що зробив хоч маленьку картинку,
але зробив її на чистоту, не користуючись
фотографією. Картинку цю я задумав ще
в Криму, під враженням Феді Васильєва і
пам’яті його духу її і присвячую».
А ще в своєму будинку, що розташовувався на території, яку сьогодні займає
бучанська школа №5, художник разом з
друзями влаштовував театральні вистави,
учасником яких був і молодий Михайло
Булгаков. При цьому сценою слугувала
велика веранда, а ось глядачі сідали на
лавках у фруктовому саду, який оточував
дім.
Але більш за все художник віддавався
творчості. Тут в Бучі він створив чимало
живописних пейзажів. Серед них - картину «Озеро Сагатовського».
Розповідаючи про прадіда, Володимир
Молярів розмірковував: «Мені складно
сказати, який у нього був характер. Я точно
знаю, що більш вольовою у сім’ї вважалася
його дружина, Олена Костянтинівна: добра,

розумна, освічена жінка, яка походила із заможної родини.
Мого прадіда дуже поважали. Він був веселий, активний, мав велике коло однодумців, чудово розмовляв українською мовою.
Рєпін писав, що це була «душа компанії».
Тож, мабуть, характер мав все-таки запальний».
В останні роки життя Микола Мурашко
працював над «Спогадами старого вчителя», три томи яких були розкішно видані
пізніше сім’єю цукрозаводчика, мецената
і колекціонера Івана Терещенко.
У перервах між роботою Микола
Іванович насолоджувався навколишньою
природою і навіть зробив запис у щоденнику, що, мовляв, з власної волі з Бучі він
не поїде. Навіть в дорогий серцю Крим,
який він дуже любив. І все ж туга по
кримським видам ні-ні та й накривала художника. 14 травня 1906 роки після проводів сина і невістки на поїзд, який прямував на півострів, 65-річний Мурашко
гірко зазначив у щоденнику: «Якби я був
здоровий, і я б потягнувся з ними... Хіба ж
це не найгіркіша образа». У вересні 1906 –
го Миколи Мурашка не стало, а його прах
поховали в могилі на Лук’янівському кладовищі.
Перед війною в будинку художника було організовано селищний клуб.
«Завідуючим клубом працював Носаров
Іван Гермагеновіч, мій батько, - розповідав учитель-пенсіонер Анатолій Носаров.
- При клубі працювали гуртки — драматичний, участь у ньому брали наші
батьки. Я пам’ятаю виставу “НаталкаПолтавка”, де Петра грав Микола Мінаєв,
а Наталку — Ольга Вайцель. Ставили
також “Запорожець за Дунаєм” та інші
вистави. При клубі був хор, струнний оркестр, футбольна команда.Спочатку футбольне поле було в районі озера Балабеня,
а потім на території колишньої садиби
Мурашко.
Трохи згодом, коли я вже був підлітком, при клубі діяв гурток бальних танців. Вихованню молодого покоління
приділялося багато уваги. Ми здавали
нормативи на значки ГПО, ГСО, ПВХО,
“Ворошилівський стрілець”.
У клубі демонстрували “німі” кінофільми, які супроводжувалися грою на роялі. Був такий акомпаніатор - Олександр
Савченко.
У той час діяла молодіжна художньо-спортивна бригада “Синя блуза”, її
діяльність була в основному агітаційно-пропагандиська. При клубі розігрувалися лотереї, а на кошти від них купувалася спортивна форма, м’ячі та інше
приладдя».

Смерть українського
Гіппократа

Цим іменем колеги називали академіка Феофіла Яновського, який свого часу
заснував у Києві школу української терапевтики.
Літо 1928-го Феофіл Гаврилович вирішив
провести в Бучі, куди переїхала його сім’я.
Навідуючись на дачу двічі чи тричі в тиж-

день, академік відпочивав душею від
повсякденної напруги - читав, гуляв у лісі, а вечорами чаював разом з
рідними.
Отож, і в суботу, 23 червня, він
мав приїхати до
дружини і дітей,
але несподівано
призначений Академією наук захист дисертації затримав його в Києві. До Бучі учений-лікар дістався лише надвечір. Увечері
наступного дня Яновський повернувся до
київської квартири, що на нинішній вулиці Ярославiв Вал, 13б. П’ять днів академік
напружено працює, чекаючи захисту дисертації одного із своїх численних учнів.
Але в п’ятницю 29 червня під час захисту Феофілу Гавриловичу стає зле. Потому
«швидка» перевезла академіка додому, де
досвідчений лікар констатував діагноз:
«спазм мозкових жил».
Між тим в Києві зростало напруження:
«Як там Яновський?» А найбільш віддані
його лікарському таланту навіть приходили провідати хворого в його помешканні.
І вже здавалося, що Феофілу Гаврило
вичу краще. Навіть лікарі зітхнули з полегшенням, та через п’ять днів у Яновського
розвинулася пневмонія, і 8 липня 1928 року
об 11-й годині 45 хвилин вечора Феофіл
Гаврилович Яновський помер, втративши
свідомість лише за кілька годин до смерті.
Через два дні,10 липня, «увесь Київ»
хоронив свого «святого лікаря», проводжаючи його в останню путь улюбленими
квітами покійного - білими ліліями…

«Життя не кінчається смертю,
якщо залишається сад»

У повоєнний час, в 1951-м, в Бучі на
вулиці Пушкінській оселився видатний
український композитор, педагог, музичний і громадський діяч, Герой Соцпраці
(1969 р.) Левко Ревуцький.
Слід
зазначити, що крім
заслуг в створенні
Левком
Миколайовичем
великих фортепіанних форм і
симфоній, слід
відмітити його
педагогічний талант. І тут потрібно назвати хоча б
кілька прізвищ учнів Ревуцького. Це, наприклад, Григорій і Платон Майбороди,
Аркадій Філіпенко, Андрій Гомоляка...
Проте, Левко Ревуцький був людиною
вельми далеким від самозакоханості.
Сучасники відзначали його надзвичайну
скромність і працездатність. Нині мало хто
пам’ятає, що композитор був цілком професійним фотографом і талановитим майстром-меблярем. На бучанській дачі Левко
Миколайович організував майстерню, де
виготовляв витончені меблі, що прикра-
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шали його київську квартиру на вулиці
Калініна, 16 (тепер - Софіївська).
У Бучу композитор приїжджав до самої
смерті, яка настала в 1977 році. Ось тільки бучанську резиденцію Ревуцького недбайливі родичі продали, а нові хазяї, далекі від пієтету до композитора, - і зовсім
зрівняли із землею. Але пам’ять про гордість українського народу в Бучі жива - в
місті функціонує Будинок творчості імені
Л.Н.Ревуцкого...
***
«10 квітня 1995 р. увечері у місті Буча 84-річний професор Андрій
Олександрович Білецький, знавець дев’яноста мов, пішов у кабінет, щоб зробити
черговий каліграфічний запис у щоденнику, - писала
журналістка Ганна
Черкаська. - До столу він не дійшов,
смерть була миттєвою».
Наприкінці
життя
геніальний лінгвіст, який
здійснив титанічну працю - переклад українською дев’яти томів «Історії» Геродота – перебував у матеріальній скруті. І тоді Андрій
Олександрович запропонував університету, де він викладав «класичні» мови, купити за символічну плату його багатющу
бібліотеку. Його пропозицію проігнорували. Вирішив подарувати свою книгозбірню рідній alma mater – реакція колег
була така сама. А от грузини заплатили за
рідкісну колекцію книг пристойні гроші.
Отоді то і купив Андрій Білецький будиночок у Бучі.
Як згадував учень визначного вченого-філолога член-кореспондент НАНУ
Н.Клименко, «професор А.О.Білецький
справді був енциклопедистом, філологом
широкого профілю, який досліджував
проблеми загального, порівняльно-історичного, типологічного, зіставного мовознавства. Він писав праці з семіотики,
епіграфіки, етимології, історії та археології, а також літературознавчі, перекладознавчі, культурологічні розвідки. Його
називали за життя одним із найавторитетніших знавців давньогрецької мови,
латини, античної літератури.
А. О. Білецький разом із своїм другом
Г.П.Кочуром відновили прізвища перекладачів – «ворогів народу», викреслених у
виданні 1938 року. Вершиною його перекладацької майстерності стали Геродотові
«Історії в дев’яти книгах», опубліковані в
1993 році з коментарями, що змусили учених по-новому розглядати питання походження слов’ян.
А. О. Білецький був непересічною особистістю, людиною великодушною, простою в спілкуванні. Він однаково доброзичливо ставився до декана, лаборанта і
студента. За цим стояла висока гідність
інтелігента, уміння вислухати, зрозуміти
і допомогти.
Водночас А. О. Білецький був принциповим, іронічним, іноді в’їдливим, особливо до невігласів. Такими були епіграми та
крилаті фрази, що ходили по Союзу, автором чи популяризатором яких він був. Від
Києва до Москви і Новосибірська лунали
на спеціалізованих радах для захисту дисертацій його оцінки типу: «Работа написана гладко, особых мыслей не вызывает»,
«Работа написана со здоровым невежеством». Про дуже активну керівницю одного дисертанта, що була доктором наук,
Андрій Олександрович говорив словами
математика Лобачевського: «Алхимия
мать химии, но дочь не виновата, что ее
мать глуповата».
Аспіранти побоювалися його висновків на зразок «Краще менше, та глибше».
«У Вас у дисертації більше моїх зауважень,
ніж вашого тексту». Вони чули його поради:
«Навчіться переконувати науковими
фактами, не можете – тренуйте інтуїцію
їх відчувати», «Професіонал завжди повинен уміти сказати правду, хоча б езоповою
мовою».
Таким іронічним Білецький зостався і до кінця життя. В останні роки
напівсліпий та напівглухий Андрій
Олександрович звертався за допомогою
не лише до лікарів, але й до екстрасенсів.
Та коли один із них наговорив поважному
вченому різних нісенітниць, той вїдливо
посміхнувся: «Ну, хіба це екстрасенс?! Це
– екстранонсенс!..»
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Магазину взуття в м. Буча терміново потрібні:

продавець-консультант та керівник
Оплата гідна.

Тел.: (095) 809 09 79 (Людмила)
Підприємству для роботи в Бучі потрібні:
Касир
Продавець продовольчих товарів
Бармен
Повар-мангальщик
Офіціант
Посудомийниця
Гнучкий графік роботи. Телефон: 068 802 0008

16 вересня о 12 годині, у Бучанському міському парку
відбудеться унікальна подія – урочисте відкриття та презентація 3D-малюнку на асфальті під назвою «Місточок бажань». Спільний арт-проект ТМ KOMPOZIT та молодого
українського художника Андрія Мазова, за підтримки мера
Бучі Анатолія Федорука, стане першим подібним проектом
реалізованим в місті, та буде приурочений до Дня міста.
«Ми сподіваємося, що даний арт-об’єкт не лише органічно доповнить Бучанський міський парк, а й внесе свій
вклад у розвиток сучасного мистецтва»,- каже засновник
та генеральний директор ТМ KOMPOZIT Дмитро
Остапенко.
Протягом чотирьох днів, з 13 по 16 вересня, художник
Андрій Мазов, буде створювати картину у міському парку.
Вже 16 вересня за участі мера Бучі Анатолія Федорука
та запрошених українських зірок, відбудеться святкова
презентація ексклюзивного 3D- зображення від автора.
Всі бажаючі матимуть можливість не тільки побачити та
сфотографуватися на малюнку, а й прийняти участь у розіграші планшету Lenovo від партнерів проекту - магазинів гаджетів та аксесуарів ttt.ua.
Запрошуємо всіх поринути в неймовірну атмосферу
свята, отримати позитивні емоції і яскраві фото!
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