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Графік проведення
звітів депутатів
Стор. 2

Добрі справи –
в добрі руки

релакс

пам’ятки київщини

Як стати
успішним

«Садок вишневий
коло хати…»

Стор. 4

Стор. 7

Стор. 11

«У Вічність йдуть найкращі…» В
На очі наверталися сльози, і було якесь тремтіння в душі,
Чи то гордість за наших героїв, чи то опір власній душі...

13 жовтня біля Будинку культури Склозаводського мікрорайону відбулося зібрання місцевої громади з
нагоди відкриття пам’ятної дошки загиблому учаснику антитерористичної операції Віктору Пасічнику.

єдина родина

З Днем народження,
рідне село!

15 жовтня Синяк гучно та весело відсвяткував свої іменини.

Стор. 4
З нагоди свята найкращі жителі села були відзначені
грамотами і подяками

ін воював у Слов’янську на горі
Карачун під Дебальцевим і загинув 10 вересня 2014 року в селищі Чорнухине.
Вшанувати пам’ять загиблого героя
прийшли батьки звитяжця - Анатолій
Іванович і Надія Василівна, друзі,
земляки, представники влади та громади міста.
Секретар Бучанської міської ради
Василь Олексюк висловив вдячність
мешканцям міста і всім, хто зібрався
біля Будинку культури: «Саме спільними зусиллями ми відкриваємо меморіальну дошку нашому герою - Віктору
Пасічнику. Хочу подякувати кожному
мешканцю, депутату, всім, хто доклав
зусиль до встановлення цієї пам’ятки.
Також усім, хто допомагає хлопцям,
які перебувають у зоні АТО, і бере активну участь в ініціативах нашої громади, щоб хлопці відчували тепло,
доброту, піклування. Адже частинка
турботи, яка приходить на передову
від рідних дуже важлива для бійця.
Дякую батькам і низько вклоняюся
Віктору Пасічнику й тим героям, які
пішли у засвіти. На сьогодні в місті це
22 родини, які не дочекалися своїх синів, братів, батьків, чоловіків. Давайте
пам’ятати, що за можливість спокійно
жити, спілкуватися, ходити на роботу
ми завдячуємо саме їм. Відкриття меморіальну дошки – це подія для того,
щоб наші діти, внуки, правнуки й ще
багато поколінь пам’ятали на прикладі Віктора Пасічника про жахливу
війну й про те, задля чого потрібно жити в мирі».
Далі до присутніх звернувся
військовий капелан ЗСУ, голова
координаційної ради з питань
АТО при Бучанській міській раді
Анатолій Кушнірчук. Він наголосив, що Віктор Пасічник – це
людина, яка справді заслуговує на
звання героя: «Потрібно шанувати і пам’ятати, що смерть бійця –
це занадто висока ціна, яку наша
громада платить за мирне життя».
Закінчення на стор. 3

Проблеми переселенців – у фокусі міської влади
Учасники круглого столу, який
пройшов у приміщенні міськради
та організований ГО «Кримська
діаспора» за сприяння бучанської
міської влади, обговорили питання інтеграції внутрішньо переміщених осіб у місті Буча, проблеми
та перспективи розвитку громадянської освіти.
Проблема майже 2 мільйонів переселенців у державі стоїть гостро уже
три роки поспіль. На Київщині їх налічують 180 тисяч. Починати життя
з нуля без знання законодавчої бази,
своїх прав і обов’язків - непросте завдання.
Олена Томілець, представник громадської організації, наголосила на важливості проведення таких заходів у містах області з метою вивчення спільних проблем і систематизації їх для вирішення в кабінетах влади.
Ще один вектор роботи - підвищення рівня освіти переселенців, сприяння у створенні
власного бізнесу.
Упродовж дискусії учасники обговорили актуальні питання в місті. Лише за 9 місяців
нинішнього року в місті зареєстровано 476 внутрішньо переміщених осіб, а всього за ці
роки їх налічується 3218.
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Україна
сьогодні

Підстав для зростання
коммуналки - немає
Про це на засіданні Кабміну сказав
прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
«Підкреслюю, що я не бачу жодних підстав для підвищення тарифів на місцях на
тепло, на гарячу воду і так далі. Я вважаю,
що це вже відповідальність місцевої влади не допустити перевитрат, не допустити
марнотратства, яке може призвести до
зростання тарифів», - сказав він.
Прем’єр очікує, що місцева влада поставиться до цього відповідально і буде
«дуже стримано підходити до коригування тарифів».

За словами Гройсмана, місцеві бюджети за січень-серпень 2017 року зросли на 29 % або на 31,1 мільярда гривень.
«Тепер треба підвищувати ефективність
їх використання», - сказав прем’єр.

Через три роки в Україні
зникнуть черги до дитсадків
Запевняє прем’єр-міністр Володи
мир Гройсман.
«Створено за цей період часу, за серпень включно, 17 тис. місць у дитячих
садочках. Ми маємо за три роки забрати
взагалі чергу у дитячі садочки по всій країні, ми це зробимо. І забезпечити державне фінансування інклюзивного навчання
за рахунок державної цільової субвенції,
яка вже збільшена на понад 500 млн грн.
у новому бюджеті на 2018 рік, а в цьому
становить 209 млн», – зазначив прем’єр.
Директори шкіл отримують
право звільняти вчителів
З моменту набрання чинності закону
«Про освіту» директори мають проводити конкурси на посади вчителів,
призначати та звільняти людей з таких
посад. Про це йдеться у роз’ясненнях
Міносвіти щодо виконання деяких
норм згаданого закону.
Зазначається, що місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування більше не будуть призначати
і звільняти шкільних вчителів. Натомість
директори будуть проводити конкурси,
а також призначати та звільняти людей з
таких посад.
Самих директорів призначатимуть в
результаті проведення конкурсів, однак
людей, які наразі обіймають такі посади,
звільняти не будуть. Наразі розробляють
положення про те, яким чином будуть
поводити конкурс на посаду директора.
Вступна кампанія 2018-го
У 2018 році абітурієнти зможуть

подавати 7 заяв на 4 спеціальності на
місце державного та регіонального замовлення. При цьому кількість заяв
на контракт обмежена не буде.
Такі правила прийому в вищі навчальні заклади на 2018 рік затвердило
Міністерство освіти та науки.
У 2018 році абітурієнти зможуть подавати на бюджет 7 заяв на 4 спеціальності.
Відповідно до правил, у 2018 році будуть прийматися сертифікати зовнішнього незалежного тестування 2016, 2017
і 2018 років. При цьому оцінки за іноземними мовами будуть враховуватися тільки за сертифікатами за 2018 рік.
У 2018 році абітурієнти, що вступають на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форми
навчання, будуть подавати заяви тільки
в електронній формі (з цього правила,
щоправда, будуть кілька винятків).

Офіційно

У центрі уваги

Бучанський міський голова
Анатолій Федорук провів чергове засідання виконкому.

Р

озглянуто питання щодо надання адміністративних послуг через ЦНАП протягом І півріччя
2017 року, виконання міських програм
соціального захисту окремих категорій населення, організацію роботи з
попередження насильства у сім’ї.
Затверджено кошторисну документацію для проведення реконструкції
доріг комунальної власності.
Ухвалено рішення про проведення інвентаризації об’єктів зливної (дощової)
каналізації в м. Буча, розглянуто питання містобудування та архітектури.
Загалом розглянуто майже сімдесят
питань.

Із сесійної зали

18 жовтня, після розгляду всіх питань на засіданнях депутатських комісій, Бучанський міський голова Анатолій Федорук за участю керівників
фракцій та голів постійних комісій, у присутності ЗМІ та громадськості
провів засідання погоджувальної ради.

Н

асамперед йшлося про те, що вже наступного дня теплі класи і групи зустрінуть учнів шкіл та дошкільнят у всіх
навчальних закладах.
Анатолій Петрович наголосив на тому,
що місто було технічно готове розпочати
обігрів цих закладів значно раніше, але ліміт
газу на соціальну сферу дали лише сьогодні.
Питання опалення стало чільним і на
сесії, яка відбулася 19 жовтня під головуванням очільника міста.

Після цього було розглянуто низку важливих питань: про затвердження графіку проведення звітів депутатів
Бучанської міськради; про стан сплати
податків, зборів та обов’язкових платежів
до бюджету міста за I півріччя 2017 року;
про виконання бюджету міста Буча за I
квартал поточного року; про фінансування місцевих програм Бучанської міської
ради за I півріччя 2017-го тощо.

Кадрові

призначення

Н

а сесії міської ради
затверджено
кандидатуру на посаду керуючого справами Бучанської
міської ради. Депутати
одностайно
підтримали,
внесену Бучанським міським головою Анатолієм
Федоруком,
кандидатуру
Івана Морозова.
Попередньо це питання
було розглянуто на засіданні погоджувальної ради.

Графік проведення звітів депутатів міської ради VII скликання перед виборцями

В

ідповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та ст.16 Закону України
«Про статус депутатів місцевих рад»:
11 листопада 2017 року о 14:00 годині відбудуться звіти депутатів Бучанської міської ради перед виборцями:
В приміщенні Центру творчості, вул. М. Гориня, 2, в. о. директора, Дубравіна О. В., відповідальний – Войтенко Л.
Л., начальник бюджетного відділу:
Данюк Р. А., виборчий округ № 1;
Таможній О. В., виборчий округ № 2.
В приміщенні Бучанської міської ради (зала засідань) вул.
Енергетиків, 12, Пронько О.Ф., завідувач загальним відділом, відповідальний – Левківська І.О., головний спеціаліст організаційного відділу:
Козак І.О., виборчий округ № 3;
Войналович Л.М., виборчий округ № 4;
Кравчук О.П., виборчий округ № 6.
В підвальному приміщенні кооперативного будинку
№15 по вул. Нове Шосе (зала засідань) - відповідальний –
Носок М.С., головний спеціаліст відділу планування доходів
та податкової політики:
Сотніков О.Л., виборчий округ № 5.
В приміщенні ЗОШ № 4, вул. Енергетиків, 4, директор,
Літкевич А.М., відповідальний – Пасічна І.Ю., заступник
начальник управління праці та соціального захисту населення:
Олексюк В.П., виборчий округ № 7;
Наконечний М.П., виборчий округ № 8;
Паустовський Д.Л., виборчий округ № 9.
В приміщенні Центрального будинку культури, вул.
Пушкінська, 61-в, директор, Гордейчук О.М., відповідальний – Якубенко С.В., завідувач відділом обліку та звітності:
Джунь Г.Я., виборчий округ № 10;
Якубенко В.А., виборчий округ № 12;
Цип’ящук К.О., виборчий округ № 13.
Хуторянська Н.В., виборчий округ № 34.
В приміщенні ЗОШ № 5, вул.Вокзальна, 104, директор,
Наконечний М.П., відповідальний – Вознюк Г.А., завідувач земельним відділом:
Волковський А.Д., виборчий округ № 11;
Подкідишев А.С., виборчий округ № 33;

В приміщенні ЗОШ № 1, вул. А.Михайловського, 74, директор, Ісакова Н.В., відповідальний – Докай О.А., завідувач відділом ЖКГ:
Квашук О.Я., виборчий округ № 14;
Османов М.Ш., виборчий округ № 15;
Хвостенко В.В., виборчий округ № 16-18;
Кухаренко В.М., виборчий округ № 18-16.
В приміщенні ЗОШ № 2, вул.Шевченка, 14, директор,
Волинець Л.О., відповідальний – Ілюхіна А.В., завідувач
відділом держархбудконтролю:
Ісламова А.В., виборчий округ № 17;
Хвостенко В.В., виборчий округ № 16-18;
Кухаренко В.М., виборчий округ № 18-16;
Ямненко О.В., виборчий округ № 19;
Янковий Р.В., виборчий округ № 20.
В приміщенні Будинку культури, вул.Яблунська, 15, директор, Ларіонова В.П., відповідальний – Архипенко С.П.,
начальник служби у справах дітей та сім’ї:
Йощенко М.М., виборчий округ № 21;
Гарбуз О.Л., виборчий округ № 22;
Мостіпака С.В., виборчий округ № 23.
В актовій залі адміністративного корпусу КП «Фірма
«Агробудпостач», вул. Яблунська, 144, директор, Іващенко
П.М., відповідальний – Романенко О.В., в.о.завідувача сектором кадрової роботи:
Карпенко А.В., виборчий округ № 25;
Григорусь М.П., виборчий округ № 26.
В приміщенні ЗОШ № 3, вул.Вокзальна, 46-а, директор,
Морозенко Л.О., відповідальний – Коваленко С.М., начальник відділу з надзвичайних ситуацій:
Животовський О.В., виборчий округ № 24;
Черненко О.В., виборчий округ № 27;
Сусліна Л.В., виборчий округ № 28;
Окоєв І.М., виборчий округ № 29;
Березинець О.Є., виборчий округ № 30;
Крупа Г.І., виборчий округ № 31;
Великодний А.В., виборчий округ № 32.
! Важливі зміни: депутати І. Окоєв, О. Ямненко
та О. Животовський звітуватимуться там же о 14 годині,
але не 11, а 18 листопада

Після відкриття меморіальної дошки пам’яті в приміщенні Будинку
культури відбулися врочистості
з нагоди Дня захисника України.
вітальним словом зі сцени виступив секретар Бучанської міської
ради Василь Олексюк: «Цього дня
хочу побажати кожному найголовніше, щоб був мир у наших родинах,
у наших домівках, у нашій державі.
Дякую кожному за тепло, яке ви
даруєте нашим бійцям, і ще раз наголошу, що це досить важлива справа, яку кожен із вас робить для того,
щоб хлопці, які перебувають сьогодні в зоні АТО, це відчували. Я хочу
подякувати всьому волонтерському
руху, який сьогодні в місті працює:
на благо нашої держави, на захист
її суверенітету й територіальної цілісності. Дякую вам, шановні жінки,
за те, що заплатили занадто велику
ціну за наш спокій і мир. Я вдячний
батькам, які виховали справжніх героїв і справжніх патріотів. Ними пишається наше місто і наша держава.
Всім вам зичу здоров’я, миру і благословення божого!».
Також на сцені військовослужбовців нагородили подяками Бучанського міського голови
Анатолія Федорука за високий професіоналізм, зразкове ставлення до
виконання військового обов’язку та
активну громадянську позицію.

З

«У Вічність йдуть найкращі…»

Закінчення.
право бути вільними. В нашій країні це
Початок на стор. 1
частина громадян, кому і військкомати
Висловили щиру вдячність за си- не потрібні.
Мій син сам попросив, щоб його прина-патріота й депутати Бучанської міської ради VII скликання Олексій Гарбуз звали, але як з’ясувалося, особову спрата Микола Йощенко.
ву загубили. Та він все
Дякували всім, хто
ж домігся призову, піІнформаційна довідка
долучався до збору
шов і не повернувся…
Віктор Пасічник народився
коштів задля встановЦя
меморіаль5 жовтня 1976 року в місті Буча.
лення
меморіальної
на дошка – символЗакінчив ворзельську школу.
дошки. Адже людина
подяка всім доброНавчався в Київському будіживе, поки її пам’ятавольцям, які віддали
вельно-інженерному інституті
своє життя за мир і
ють, а про таких героїв
та працював за фахом.
спокій в Україні».
потрібно знати.
У червні 2014 року пішов доПраво відкрити меОсобливо
схвибровольцем в Українську арльовано звучали сломоріальну дошку намію: спочатку пройшов вишкіл
ва батька Анатолія
дали батькам загиблоу навчальному центрі «Десна».
Пасічника:
«Важко
го за Україну героя та
Потрапив на фронт командиговорити про дітей у
секретарю Бучанської
ром 11 інженерно-саперного
минулому часі, це неміської ради Василю
батальйону «Київська Русь».
Олексюку.
природно, але це тра10 вересня 2014 року загинув у
Протоієрей, настогічна дійсність. Віктор
селищі Чорнухине.
був справжнім патріятель церкви «Всіх
святих Русі-України»
отом. Бував у Європі,
у різних країнах, і бачив майбутнє для отець Андрій освятив дошку пам’яті за
України цивілізоване, європейське. Коли загиблим Віктором.
Всі присутні вшанували полеглих бійпочалося вторгнення російських військ
на територію України, він не міг спокій- ців хвилиною мовчання…
Віктор Пасічник був справжнім пано спостерігати. Не попереджаючи й не
розкриваючи своїх думок, він прийшов і тріотом своєї держави. Його життя
сказав, що йде в АТО.
обірвалося занадто рано, він мріяв
Для нас це була несподіванка – наш син принести якнайбільше користі своїй
іде на війну! А що таке війна? Це особливий родині та країні.
стан стосунків між людьми: ігноруються
Однокласник Володимир Грищук
закони, норми моралі, діє принцип – якщо згадує загиблого, як дуже чесну, хороя тебе не вб’ю, то ти вб’єш мене.
бру, відважну людину: «Таких завжди
Ми ведемо справедливу війну: за- не вистачає, - каже друг загиблого, –
хищаємо свою землю, захищаємо своє у вічність, на жаль, ідуть найкращі».

Шана у вічність

Згадали і полеглих героїв та висловили щирі співчуття жінкам, які
втратили найдорожчих людей: синів і
чоловіків. Зала стоячи вітала дружин
і матерів загиблих воїнів оплесками,
вигукуючи «Герої не вмирають»!
Насамкінець талановита молодь
Бучі подарувала присутнім свої виступи - пісні про героїв та рідний край.

Подаруй частинку
тепла бійцеві АТО

До Дня захисника України та свята
Покрови Пресвятої Богородиці в
місті розпочали акцію: «Передай
бійцеві АТО частинку тепла».

Її ініціаторами стали громадські організації (Спілка жінок міста Буча, ГО
«Бучанська Варта», ГОІ «Відгук», ГО «Схід
та Захід разом», ГО СК «Олімпія», ГО ФК
«Буча», ГО СОК «Колосок»), які вже три
роки поспіль активно допомагають фронту. Військовим на передову відвозять необхідні речі, продукти харчування та інші
подарунки від бучанців. Цього разу багато
вдалося зібрати домашньої консервації.
Свої подарунки передавала й дітвора. З
нагоди свята вони зробили своїми руками обереги з побажаннями миру. А після
майстер-класу малечу розважали аніматори.
Одним з організаторів акції є військовий капелан Анатолій Кушнірчук, він говорить, що бійці надзвичайно задоволені
тим, що їм привозять із рідного дому й особливо цінують духовну підтримку.
Серед бучанців багато небайдужих до
потреб військових. Секретар Бучанської
міської ради Василь Олексюк розповідає,
що корисних речей і смаколиків ніколи не
буває забагато.
Нині акція триває, і кожен ще може
передати свою «частинку тепла».

З нагоди Дня захисника України відбулося врочисте покладання квітів до пам’ятних знаків нашого міста.

В

ідповідно до Указу Президента
України, в нашій незалежній державі на Покрову – у День українського козацтва 14 жовтня - відзначається
День захисника України. День Покрови
Пресвятої Богородиці – покровительки захисників української землі стало
справжнім військовим святом не одного покоління українців, наших борців
за її незалежність та свободу, козацької
слави та власної звитяги.
Воно поєднує християнські традиції,
спадщину українського козацтва, війська Української Народної Республіки та
УПА. Але найбільше це свято асоціюється з героями України, учасниками антитерористичної операції і бойових дій,
учасниками боротьби за нашу незалежність, з теперішніми Збройними силами,
Національною гвардією, волонтерами,
працівниками оборонних підприємств,
усіх тих, хто стоїть на захисті рубежів
нашої держави. На сході країни й досі
гинуть наші патріоти – добровольці та
воїни української армії. Серед полеглих
- 22 наші кращі земляки.
Отож 14 жовтня на Алеї Героїв зібралася громада міста, аби схилити
голови перед могилами тих, хто віддав своє життя за Вітчизну. Пам’ять

загиблих прийшли вшанувати голова Спілки ветеранів війни, учасників бойових дій міста Буча, член
громадської організації «Бучанська
варта» Олександр Буйволюк, голови Київської та Бучанської організації інвалідів війни, збройних сил та
учасників бойових дій Володимир
Говоров та Олександр Щербак відповідно, військовий капелан ЗСУ
Анатолій Кушнірчук, представники
міськради, депутати, родичі й друзі,
жителі міста. Присутні теплими словами згадали полеглих, прочитали
молитву та вшанували полеглих хвилиною мовчання…
Також покладання квітів відбулося
біля пам’ятника воїнам-афганцям,
які загинули далеко від рідної землі
та біля пам’ятників загиблим землякам у Другій світовій війні.
Важко згадувати тих, чиє життя
передчасно обірвалося, та гріє душу
те, що вони воювали задля кращого
майбутнього для нас. Ми пишаємося
вами, вічні Герої!

Страва дня: солдатський куліш

Цього ж дня біля стадіону «Ювілейний» розгорнули справжню польову
кухню: готували солдатський куліш, пригощаючи всіх охочих.
Це традиційне місце зустрічі тих людей, які з власного досвіду знають про життя на передовій. Але серед присутніх панувала особлива атмосфера, не було
начальників і підлеглих, військових і цивільних. Усі
говорили про життя, згадували історії з окопів, поминали тих, кого немає вже поруч.
Поки готували кашу, можна було відвідати виставку військової техніки та роздивитися світлини - документальні свідчення російської агресії та героїзму
наших солдатів та офіцерів, які розмістили на стінах
намету.
Військові охоче ділилися з молодим поколінням
своїм досвідом, розповідали ситуації, які траплялися з ними на війні. З одного боку, це жорстокі історії
з людської долі, а з іншого – це історія нашої країни. І залишається сподіватися, що мир все-таки запанує в Україні.
Сторінку підготувала Євгенія Макаренко

«Буча збирає громаду»
Уже не один спільний проект зародився у рамках Бучанської об’єднаної
територіальної громади. І хоча перші
вибори ще не відбулися, мешканці міста, селища і сіл спільно проводять свята, культурні і спортивні заходи.
І якщо окремі із них лише заявляють
про себе, то чемпіонат з футболу вже
став чи не головною подією у спортивному життя всіх населених пунктів.
У грудні стартує ще один проект серед шкільних команд КВК на кубок
міського голови Анатолія Федорука
«Буча збирає громаду».
Уже розроблено положення про конкурс і у команд є час, аби підготувати
два номери на розгляд журі. Більш детальну інформацію про захід повідомимо на початку грудня.
«Морська казка» для дітей

Центром соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді Бучанської міської ради
за ініціативи благодійної організації
«Міжнародного Благодійного Фонду
імені Святого Андрія» для діток з обмеженими можливостями було проведено
екскурсію до київського океанаріуму «
Морська казка».
Вони мали можливість познайомитись з мешканцями підводного світу.
Із захопленням спостерігали за різними видами риб, скатами у відкритому
басейні, медузами, черепахами, морськими зірками. Особливе враження було від
підводного тунелю.
Після екскурсії діти відвідали майстер - клас із декупажу. Під керівництвом талановитого майстра Олени діти
власними руками створювали підставку під чашку.

Серед героїв фільму – бучанець
20 жовтня в
Одесі будуть знімати телевізійну передачу про людей,
які всупереч будьяких
обставин
йдуть до своєї мети
і досягають успіхів.
Найприємніше,
що запросили і
бучанця Максима
Новиченка, який
виступає в дисципліні жим штанги лежачи, і якого цього року удостоїли стипендією міського голови.
Максим Новиченко - майстер спорту
України з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового
апарату (IPF),абсолютний переможець
турніру для професіоналів «Чорна
Перлина WPUF 2017» , майстер спорту
міжнародного класу в федерації WPC,
абсолютний чемпіон світу (WPC) 2015
серед юніорів, рекордсмен Європи, рекордсмен України за версіями WPC,
UPC, RAW100%, WPUF.
Вдаримо мотокросом По
бездоріжжю…

Фінал кубку з мотокросу пройде у
Бучі: мешканці міста та гості вже звикли до того, що всі престижні змагання
за участю провідних спортсменів проходять саме у нашому місті.
До вже звичних змагань із тенісу,
футболу, шахів, велоперегонів додається мотокрос.
Буде не менш видовищно, як і на інших змаганнях,- обіцяють організатори.
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Новини
Київщини
ВІДЗНАКИ ПРЕЗИДЕНТА
ВОЛОНТЕРАМ КИЇВЩИНИ
В честь свята Дня захисника
України голова Київської обласної
державної адміністрації Олександр
Горган та радник Міністра соціальної політики України Олексій
Ліпіріді нагородили волонтерів
Київської області відзнаками
Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній
операції».

Як зазначив голова облдержадміністрації, Київська область сьогодні
є однією із лідерів волонтерського
руху в Україні. До цього руху належить і державна влада Київської області, яка з грудня 2016 року проводить акцію «Київщина – захисникам
України».
У своє чергу, радник голови
Київської обласної державної адміністрації, колишній командир 25
окремого механізованого батальйону «Київська Русь» Андрій Янченко
наголосив, що волонтер «це та людина, яка віддала частину себе фронту,
віддала частину себе майбутній перемозі. Я впевнений в тому, що кожна людина, яка хоч трішки, навіть не
грошима, а своїм часом вклалася в
майбутню перемогу, вона також волонтер».

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ

Директор Київського обласного
центру зайнятості Денис Дармостук
та директор Київського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів Володимир
Неборський підписали Меморандум
про співпрацю та взаємодію.
Метою Меморандуму є поєднання зусиль для формування сприятливого середовища та забезпечення
реалізації ефективної державної політики у сфері зайнятості населення.

КОНКУРС ДЛЯ МОЛОДИХ
ПІДПРИЄМЦІВ
Вдруге в Україні буде проведено
конкурс для молодих підприємців
віком 15-18 років Diamond Challenge
for High School Entrepreneurs.
Благодійний Фонд ICEPP виступить організатором відбіркового
етапу даного конкурсу.
У 2012 році Університет штату Делавер, США (University of
Delaware), враховуючі значні досягнення у науковій сфері та методології навчання підприємництву започаткував конкурсний проект для
підтримки та розвитку молодіжного
підприємництва Diamond Challenge.
Мета Diamond Challenge – надати
можливість молодим талантам розвивати свій підприємницький хист,
сформувати комплексне розуміння
фінансової діяльності та цінності
грошових коштів, а також сприяти
цілеспрямованій молодіжній підприємницькій діяльності.
З правилами та вимогами участі
у конкурсі можна ознайомитись за
посиланням: З правилами та вимогами участі у конкурсі можна ознайомитись за посиланням: https://
icepp.org.ua/proekti-icepp/item/95-dia
mondchallengeukraineforhighschoole
ntrepreneurs.html.

Єдина родина

З Днем народження, рідне село!

А

розпочався він із дитячого свята, яке зібрало на центральному
майдані малечу разом із батьками, дідусями і бабусями.

Конкурси і розваги від улюблених
казкових персонажів, солодка вата,
іграшки, - все створювало святковий
настрій.
Поряд зі сценою смажили деруни,
кипіла юшка й готували куліш. А запах
від глінтвейну розносився всім селом.
Отож селяни швиденько поспішали до
центру, де розпочалися виступи - вітання художніх колективів.

Свято кожного села, яке вже стало
частинкою великої Бучанської міської
об’єднаної громади, зібрало в родинному колі сільських і селищних голів,
аби привітати з цією подією сусідів,
порадіти зробленому й довідатися про
плани на день завтрашній.
Не стало винятком і свято в Синяку,
де, незважаючи на дощ, друзі зустрілися і під виступи колективів бажали,
аби все задумане збулося.
А
народні
співочі
колективи - «Перевесло», «Барви Полісся»,
«Інтервал», «Лілея» - вже давно стали
улюбленими виконавцями на подібних
заходах, а тому пісні у їхньому виконанні полюбилися слухачам, і вони з радістю підспівували відомі слова.

Втім, золотий запас кожного села його люди. Кожен на своєму місці щоденною працею робить свій посильний внесок у його розбудову.
З нагоди 35-річчя місцевої школи
подарунок отримала її директор, депутат Вишгородської районної ради
Марина Ганіцька.
Вчителі, підприємці, працівники
поштового зв’язку, медики, багатодітні матері, учасники АТО, кращі учні
школи - переможці олімпіад і конкурсів були нагороджені грамотами і
подяками Бучанського міського голови Анатолія Федорука та відзнаками
Київського регіонального відділення
Асоціації міст України.
Не забули і про спортивні звитяги

синяківців. Уже визначено переможця другого турніру БОТГ із футболу. Торік команда із Синяка посіла 5
місце, а нинішнього року вже отримала від Бучанського міського голови Анатолія Федорука та сільського
голови Павла Єриги перехідний кубок турніру. Подяки також отримали
спонсор команди, тренер і гравці. А
футболісти прямо зі сцени вирушили
на черговий матч…
Аплодисменти, феєрверки, пісенні
подарунки і гарний настрій - все це на
честь мешканців Синяка.
Цього дня до села завітала українська співачка Марії Яремчук, фіналістка телепроекту «Голос країни», яка
у 2012 році представила Україну на
Міжнародному конкурсі молодих ви-

Добрі справи – в добрі руки
Волонтерство – це добровільна та
безкорисна суспільна діяльність.
Спектр діяльності якої дуже широкий, та наразі надзвичайно актуальним є напрям допомоги пораненим бійцям АТО.

Н

аталія Бухтєєва та Інесса
Лабанович
–
волонтерки
Ірпінського воєнного шпиталю, які
на власному досвіді знають, чого
може коштувати мирне життя.
Пані Наталія, переселенка з
Донбасу, проживає в Бучі з 2014 року.
Події, які відбувалися на Сході, військова агресія російської держави,
змусили покинути її рідний край та
шукати кращого майбутнього у іншому місті.
Пані Інесса, громадянка Білорусії,
яка переїхала з Мінська у 2009 році,
так, як з Україною її поєднували ро-

динні корені. Самоідентифікація
себе як українки відбулася під час

конавців «Нова хвиля 2012», де посіла
3-тє місце, а 2013 року стала переможницею Національного відбіркового
конкурсу «Євробачення-2014» і представила Україну в першому півфіналі
цього міжнародного пісенного бієнале
в Копенгагені з піснею «Tick-Tock» та
пройшла у фінал. І це лише деякі епізоди творчого шляху Марії Яремчук,
на виступ якої очікували мешканці
Синяка і сусідніх сіл.
Діти біля тендітної зірки і співали, і
танцювали, просили автографи та фотографувалися.

Потім «вшкварив» гурт «Оркестр гарного настрою» - запальні хлопці – просто не могли називатися інакше, бо вони
вміють створити гарний настрій, незалежно від погоди, і дорослим, і малечі.
У своїх піснях вони вміють так закрутити слова, що прості ноти, які
видають труба, гітара і барабан, самі
кличуть у танок. Талант є талант.
Святкова дискотека стала заключним акордом свята в Синяку.
Вікторія Ляховець
Фото автора
Революції гідності. Адже, саме ті почуття дали поштовх до патріотизму
Батьківщини: «Саме Украйну я назвала своєю Батьківщиною і саме тут я
відчуваю себе по-справжньому вільною».
Кожного дня вони відвідують поранених в АТО, які потрапили до
лікарняних палат шпиталю. Бачать
скалічені долі, переживають разом
з ними та допомагають їм у реабілітації. Найбільше пацієнти цінують
звичайне спілкування за чашечкою
кави, душевні розмови та теплі слова
підтримки.
Допомагають волонтерки знаходити ліки, яких не має в шпиталі, збирають звичайні речі повсякденного
вжитку для поранених бійців: одяг,
взуття, продукти. Дуже зворушливо,
коли до них долучаються звичайні
люди, спілки, діти, школярі.
Жінки сподівають на мир у найближчому майбутньому, та не загадують, адже війна – непедбачувана.

UA:Перший

6:00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку».
6:30,7:00,7:55,9:00,9:25,13:00,
15:00,18:05,21:00,1:55 Новини.
6:35,7:05,8:25 М/с «Чорний
пiрат».
7:30,8:00,8:20,8:50,10:50,14:20
,16:35 Погода.
7:35 Вiд першої особи.
8:05 Ера бiзнесу.
8:10 Агроера.
8:15 Спорт.
9:05 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi».
9:30 Т/с «Бодо».
11:00 Т/с «Епоха честi».
13:10,14:30 Радiо. День.
13:50 Перша шпальта.
15:15,0:05 Д/с «Iсторичнi
розслiдування».
16:45 Хто в домi хазяїн?
17:20,2:20 Вiкно до Америки.
17:50,1:10 Новини. Свiт.
18:20,1:25 Тема дня.
18:35,1:40 Новини. Культура.
19:00 До справи.
19:30 #@)?$0 з Майклом
Щуром.
20:15 Вiйна i мир.
21:30 The Best FIFA Football
Awards 2017. Трансляцiя.
22:55 Роздягалка.
23:30 Д/с «Орегонський
путiвник».
2:45 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
3:10 Д/ф «Володимир Iвасюк.
Щоб народитися знову».
4:10 Т/с «Роксолана».

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».
10:45,12:20 «Мiняю жiнку».
13:55 Т/с «Свати 4».
14:55 Т/с «Свати 5».
15:55 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:30 «Секретнi матерiали».
21:00 Т/с «Слуга народу. Вiд
любовi до iмпiчменту». (12+).
22:00 «Грошi».
23:15,0:10 «Танцi з зiрками».
1:50 Х/ф «Великий дружнiй
велетень».

Iнтер

5:55 М/ф.
6:20,22:30 «Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з
Iнтером».
10:30 Х/ф «Шукайте жiнку»,
1 с.
12:25 Х/ф «Шукайте жiнку»,
2 с.
14:15 Х/ф «Найпривабливiша i
найсимпатичнiша».
16:00 «Чекай на мене».
18:00,19:00,4:20 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
20:40 Т/с «Спокуса 2».
0:20 Т/с «Друге життя». (12+).
3:55 «Скептик 3».
5:05 «Подробицi» - «Час».

ICTV

4:50 Служба розшуку дiтей.
4:55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
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.
10:15 Антизомбi.
11:15,13:10 Секретний фронт.
Дайджест.
12:45,15:45 Факти. День.
14:00,16:10 Х/ф «Останнiй
король». (16+).
16:25 Х/ф «Особливо
небезпечний». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Бiльше нiж правда.
21:30 Т/с «Невиправнi». (16+).
22:25 Свобода слова.
0:50 Х/ф «Сiм`янин».
2:15 Т/с «Слiдчi». (16+).

Новий канал

3:00,2:05 Зона ночi.
4:10 Абзац.
6:00 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
6:55,9:45 Kids` Time.
7:00 М/с «Лунтiк i його друзi».
8:00 М/ф «Балерина».
9:50 Х/ф «Маска Зорро».
11:30 Х/ф «Легенда Зорро».
14:00 Х/ф «Оз: Великий i
Могутнiй».
16:50 Х/ф «Алiса в Країнi
чудес».
19:00 Ревiзор.
21:50 Пристрастi за Ревiзором.
0:00 Зiрки пiд гiпнозом.
2:00 Служба розшуку дiтей.

СТБ

7:10,15:25 «Все буде добре!»
9:10 «Все буде смачно!»
11:05 Х/ф «Балада про
вiдважного лицаря Айвенго».
13:00 «Битва екстрасенсiв 17».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».
20:00,22:45 «Хата на тата».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з
Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:0
0,1:30 Сьогоднi.
9:30,2:30 Зоряний шлях.
11:45 Х/ф «Кульбаба».
13:40 Т/с «Батько-одинак», 1 i
2 с. (16+).
15:30 Т/с «Батько-одинак».
(16+).
18:00 Т/с «Жiночий лiкар 3».
(16+).
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Коротке слово «нi»,
1 i 2 с. (12+).
23:30 Х/ф «Цар скорпiонiв 4:
Загублений трон». (16+).
4:00 Реальна мiстика.
4:50 Т/с «Адвокат». (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,
23:00,1:15,3:45 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
13:10,18:10 «Божевiльний
свiт».
14:00,15:10,1:35 «Громадська
приймальня».
16:00,21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем».
17:10,20:20,1:05 «Ситуацiя».
17:20,0:20 «На часi».
19:00,22:30,
2:30 «Київ Live».
20:30 «Служба
порятунку».
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея».
4:05 «Мультляндiя».

Вівторок • 24 жовтня

UA:Перший

6:00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку».
6:30,7:00,7:55,9:00,9:25,13
:00,15:00,18:05,21:00,1:55
Новини.
6:35,7:05,8:25 М/с «Чорний
пiрат».
7:30,8:00,8:20,8:50,14:20,16:35
,23:20 Погода.
7:35 Вiд першої особи.
8:05 Ера бiзнесу.
8:10 Агроера.
8:15 Спорт.
9:05 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi».
9:30 The Best FIFA Football
Awards 2017.
11:10 Т/с «Епоха честi».
13:10,14:30 Радiо. День.
13:50,22:15 Складна розмова.
15:15 Фольк.
16:45 Поколiння Z.
17:15 М/с «Книга джунглiв».
17:50,1:10 Новини. Свiт.
18:20,21:30,1:25,2:35 Тема
дня.
18:35,1:40 Новини. Культура.
19:00 Перший на селi.
19:25 Д/с «Вагасi - японськi
смаколики».
20:25 Нашi грошi.
21:50,2:20 Новини. Спорт.
22:50 Д/с «Супервiдчуття».
23:30 Д/с «Орегонський
путiвник».
0:05 Д/с «Новий Орлеан».
2:50 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
3:20 Д/ф «Чесно жити i чесно
померти. Iгуменя Йосифа
Вiтер».
4:10 Т/с «Роксолана».

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».
13:55 Т/с «Свати 5».
15:00 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:30 «Секретнi матерiали».
21:00 Т/с «Слуга народу. Вiд
любовi до iмпiчменту». (12+).
22:00 «Життя без обману».
23:20,0:10 Комедiя «Озброєнi
i небезпечнi». (16+).
1:55 Т/с «Пончик Люся». (16+).

Iнтер

5:45 М/ф.
6:20,22:30 «Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з
Iнтером».
10:30,12:25,20:40 Т/с «Спокуса
2». (12+).
13:00,13:55 «Життя на межi».
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,4:15 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
0:20 Т/с «Друге життя». (12+).
3:50 «Скептик 3».
5:00 «Подробицi» - «Час».

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:10 Еврика!
4:20 Факти.
4:40 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:30,20:20 Громадянська
оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.

9:15,19:20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
10:10 Бiльше нiж правда.
11:10,13:10 Х/ф «Сiм`янин».
12:45,15:45 Факти. День.
14:10 «На трьох».
15:05,16:10 Т/с «Майор i
магiя». (16+).
17:30,21:25 Т/с «Невиправнi».
(16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
22:25,1:15 Т/с «Життя i
пригоди Мишка Япончика».
(16+).
23:25 Х/ф «Термiнова
доставка». (16+).
2:10 Т/с «Сьома категорiя.
Кiнець свiту». (16+).

Новий канал

3:00,2:00 Зона ночi.
4:10 Абзац.
6:05 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
6:55,8:55 Kids` Time.
7:00 М/с «Лунтiк i його друзi».
8:00 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
9:00 Т/с «Друзi».
12:10 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
16:45 Аферисти в мережах.
19:00 Половинки.
21:00 Київ вдень i вночi.
22:00 Зiрки пiд гiпнозом.

СТБ

6:50,15:25 «Все буде добре!»
8:50 «Все буде смачно!»
9:50 «Битва екстрасенсiв 15».
12:05 «МастерШеф 6».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».
20:00,22:45 «МастерШеф 7».
0:40 «Один за всiх».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з
Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:0
0,3:15 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
11:30,4:00 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Агенти
справедливостi. (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину.
(16+).
18:00 Т/с «Жiночий лiкар 3».
(16+).
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Коротке слово «нi»,
3 i 4 с. (12+).
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину». (16+).
1:20 Х/ф «Цар скорпiонiв 4:
Загублений трон». (16+).
4:50 Т/с «Адвокат». (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,
23:00,1:15,3:45 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
13:10,18:10 «Божевiльний
свiт».
14:00,15:10,1:35
«Громадська приймальня».
15:55,21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем».
17:10,20:20,
1:05 «Ситуацiя».
17:20,0:20 «На часi».
19:00,22:30,
2:30 «Київ Live».
20:30 «Київськi iсторiї».
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея».
4:05 «Мультляндiя».
5:55 Т/с «Пончик Люся». (16+).

Середа • 25 жовтня

UA:Перший

6:00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку».
6:30,7:00,7:55,9:00,9:25,13
:00,15:00,18:05,21:00,1:55
Новини.
6:35,7:05,8:25 М/с «Чорний
пiрат».
7:30,8:00,8:20,8:50,10:50,14:2
0,16:35,23:15 Погода.
7:35 Вiд першої особи.
8:05 Ера бiзнесу.
8:10 Агроера.
8:15 Спорт.
9:05,23:55 Д/с «Пiвденна
Корея сьогоднi».
9:30 Т/с «Бодо».
11:00 Т/с «Епоха честi».
13:10,14:30 Радiо. День.
13:50 Нашi грошi.
15:15 До справи.
15:50 Твiй дiм.
16:45 М/с «Книга джунглiв».
17:50,1:10 Новини. Свiт.
18:20,21:30,1:25,2:35 Тема
дня.
18:35,1:40 Новини. Культура.
19:00,23:30 Культурна афiша
здорової людини.
19:25 Д/с «Вагасi - японськi
смаколики».
20:25 Слiдство.Iнфо.
21:50,2:20 Новини. Спорт.
22:15 Свiтло.
23:25 Мегалот.
0:05 Д/с «Новий Орлеан».
2:50 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
3:20 Д/ф «Сiмдесятники.
Сергiй Параджанов».
4:10 Т/с «Роксолана».

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,16:4
5,19:30,0:00 «ТСН».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок
з «1+1».
9:30,10:55 «Чотири весiлля».
12:20 «Мiняю жiнку».
13:55 Т/с «Свати 5».
15:00 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:30 «Секретнi матерiали».
21:00 Т/с «Слуга народу. Вiд
любовi до iмпiчменту». (12+).
22:00,23:30,0:10 «Мiняю
жiнку 12».
1:10 Т/с «Пончик Люся».
(16+).

Iнтер

5:40 М/ф.
6:20,22:30 «Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з
Iнтером».
10:30,12:25,20:40 Т/с
«Спокуса 2». (12+).
13:00,13:55 «Життя на межi».
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,4:20 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
0:20 Т/с «Друге життя». (12+).
3:55 «Скептик 3».
5:05 «Подробицi» - «Час».

ICTV

3:55 Скарб нацiї.
4:00 Еврика!
4:10 Служба розшуку дiтей.
4:15 Студiя Вашингтон.
4:20 Факти.
4:40 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:30,10:00 Громадянська
оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.

9:15,19:20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
11:00,17:30,21:25 Т/с
«Невиправнi». (16+).
12:00,13:20 Х/ф «Термiнова
доставка». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:20 «На трьох».
15:10,16:10 Т/с «Майор i
магiя». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
22:25,1:35 Т/с «Життя i
пригоди Мишка Япончика».
(16+).
23:20 Х/ф «Конго». (16+).
2:20 Т/с «Сьома категорiя.
Кiнець свiту». (16+).

Новий канал

3:00,1:45 Зона ночi.
3:50 Абзац.
5:40 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
6:55,8:55 Kids` Time.
7:00 М/с «Лунтiк i його друзi».
8:00 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
9:00 Т/с «Друзi».
12:10 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
16:45 Аферисти в мережах.
19:00 Зiрки пiд гiпнозом.
21:00 Київ вдень i вночi.
22:00 Зорянi яйця.
1:40 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:45,15:25 «Все буде добре!»
8:45 «Все буде смачно!»
9:45 «Битва екстрасенсiв 15».
12:05 «МастерШеф 6».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».
20:00,22:45 «МастерШеф 7».
0:40 «Один за всiх».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з
Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:
00,2:50 Сьогоднi.
9:30,3:40 Зоряний шлях.
11:30,4:00 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Агенти
справедливостi. (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину.
(16+).
18:00 Т/с «Жiночий лiкар 3».
(16+).
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Коротке слово
«нi», 5 i 6 с. (12+).
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину». (16+).
4:50 Т/с «Адвокат». (16+).
5:10 Т/с «Роксолана».

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,21:00,2
3:00,1:15,3:45 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
13:10,18:10 «Божевiльний
свiт».
14:00,15:10,1:35 «Громадська
приймальня».
15:55,21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни: день за
днем».
17:10,20:20,1:05 «Ситуацiя».
17:20,0:20 «На часi».
19:00,22:30,2:30 «Київ Live».
20:30 «Якiсне життя».
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея».
4:05 «Мультляндiя».
5:55 «Скептик 3».
6:05 «Подробицi» - «Час».

Футбол

«Шкіряний м’яч» у полі
Кінотеатр «АКВАРІУС» запрошує
19.10.2017 – 25.10.2017
Початок сеансу
10:00
12:40
14:35
16:35
18:20
20:20
22:15

Аквамарин зал
Назва кінофільму
Той, хто біжить по лезу 2049 (16+)
Сторожова застава
Баррі Сіл: Король контрабанди (16+)
Мій маленький поні у кіно
Сторожова застава
Геошторм (16+)
Баррі Сіл: Король контрабанди (16+)

Початок сеансу
10:00
11:40
13:30
15:00
17:00
18:40
20:30
22:25

Індиго зал
Назва кінофільму
Банда котиків (12+)
Не твоє тіло (16+)
Банда котиків (12+)
Голем Лаймхаузу (12+)
Закляття: Наші дні (16+)
Не твоє тіло (16+)
Голем Лаймхаузу (12+)
Будинок моїх кошмарів (18+)

В кінотеатрі категорично заборонена будь-яка відео- та аудіо- зйомка!
Увага! В розкладі можуть бути зміни!
Увага! 22.10 .2017 зал «Індиго» працює з 12:00
24.10 .2017 зал «Індиго» не працює з 19:00 до 21:00
Сторінки кінотеатру у соцмережах:
https://www.facebook.com/AkvariusBucha
https://vk.com/club79193609

На оновленому футбольному майданчику ЗОШ
№4 завершився міський етап Всеукраїнського
турніру шкільного футболу «Шкіряний м’яч –
2017» серед учнів 2005, 2006 та 2007 років народження, який було присвячено Дню захисника України.
ідповідно до Умов проведення змагань, усі команди змагалися за право зіграти у фіналі в групових
іграх у двох підгрупах (по три команди в кожній). Для
того, щоб потрапити у фінал, потрібно було стати переможцем своєї вікової групи.
Щодо самих ігор, то вони пройшли в досить цікавій
та напруженій боротьбі. Кожна команда зуміла відзначитися забитими голами. У віковій категорії 2007
р.н. переможцем стала команда Бучанського «НВК
СЗОШ-ЗОШ I-III ст.» №2 (тренер – Бабійчук О.О.).
Це перша перемога навчального закладу в цьому футбольному турнірі. Команда Бучанського «НВК СЗОШ
I-III ст.» №4 стала переможцем у вікових категоріях
2005. та 2006 років народження (тренер – Полякова
Н.В.).
Кращими гравцями турніру стали: Сергій
Філімоненко – НВК №2, Іван Сочинський, Андрій
Сидоров та Ілля Сніжко - НВК №4.
В загальнокомандному заліку міських змагань із футболу «Шкіряний м’яч – 2017» за підсумками результатів
у трьох вікових групах місця розподілилися так:

В

Бучанський «НВК СЗОШ-ЗОШ I-III ст.» №4 –
I – місце;
Бучанський «НВК СЗОШ-ЗОШ I-III ст.» №2 –
II місце;
Бучанська СЗОШ I-III ст. №5 – III місце.
Всі команди нагороджено грамотами відділу освіти Бучанської міської ради та медалями відповідного
ґатунку. Переможці також отримали перехідні кубки
змагань.
Ще раз вітаємо команди з перемогою та бажаємо
успішних виступів в обласному етапі змагань!
Володимир Ковальський
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Перехід
на зимовий
час

ОВЕН (21.03-20.04).
Життя повне несподiванок i
рiзноманiтних подiй. Однак
вас будуть оточувати або таємницi,
або плiтки. На них не варто звертати увагу, краще зайнятися роботою
i творчiстю. Не берiть на себе нездiйсненнi зобов`язання перед начальством, iнакше складно буде виплутуватися з ситуацiї, що склалася.
Постарайтеся не перестаратися з емоцiйними перевантаженнями, iнодi
корисно побути на самотi.
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Якщо у вас є таємна мрiя
змiнити роботу, постарайтеся реалiзувати її найближчим
часом, потiм може не бути такого
шансу. По крайней мере, зробiть
перший крок в цьому напрямку.
Одна з важливих завдань цього
тижня - постаратися врiвноважити
шальки терезiв вашого настрою i
емоцiйного стану, щоб вони не були
розбалансованi. Створiть собi вiдчуття свята i вiри в краще.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Вантаж проблем, що залишилися з минулого тижня,
ви зумiєте скинути вже до середи i
будете готовi до вирiшення нових
завдань. Творчий настрiй дозволить
здивувати свiжими iдеями друзiв i
колег. Середовище - напружений, але
конструктивний день, хоча iнформацiю, яка вас цiкавить, знайти вкрай
складно. Але у вас все вийде. У четвер
вдасться знайти однодумцiв, якi роздiлять вашi iдеї i погляди. Вас будуть
пiдтримувати близькi люди, що дозволить набути впевненостi i спокiй.
РАК (22.06-22.07)
Зараз перiод, коли ви можете
з легкiстю, одним стрибком
подолати багато перешкод i бар`єри.
Настає сприятливий час для налагодження нових дiлових зв`язкiв i
контактiв. Ваше чарiвнiсть i авторитет можуть бути настiльки значними,
що ваше оточення сприйме як належне вашi iнiцiативи та пропозицiї.
У понедiлок варто знизити навантаження до мiнiмуму, а краще i зовсiм
вiдкласти всi серйознi справи до середовища. Друга половина тижня не
дасть вам приводу для прикрощiв.
ЛЕВ (23.07-23.08)
На цьому тижнi ви покажете оточуючим приклад
успiху в досягненнi мети. Це чудова тиждень, особливо для людей
творчих професiй. Уважнiше слiдкуйте за новинами, щоб не пропустити важливої для вас iнформацiї.
Залиште претензiї до дiлових партнерiв i подивiться на ситуацiю з iншого боку.
ДІВА (24.08-23.09)
Можливi певнi труднощi в
кар`єрi i в особистому життi, перед якими не варто вiдступати.
I тодi успiх просто неминучий. Нинi
краще спиратися на перевiренi методи, а нестандартнi пiдходи використовувати тiльки як доповнення.
У роботi необхiдно проявляти терпiння i завзятiсть, тодi перепони
перетворяться в пил, яку просто
вiднесе вiтром. У вихiднi використовуйте будь-яку можливiсть,
щоб завести знайомства - вечiрка,
запрошення в гостi або в кiно.

В Україні це відбудеться в неділю 29 жовтня о 4 годині. Українці поможуть “ввімкнути” в організмі потрібний час. Адже через пробудження
переведуть годинники на годину назад.

Д

ату, коли переводять годинники на
зимовий час в Україні, затверджено
постановою Кабміну ще в 1996 році.
Згідно з нею перехід на зимовий час в
Україні відбувається щороку в останню
неділю жовтня, на літній – в останню
неділю березня.
Експерти кажуть, що перехід на зимовий час люди відчувають менше, ніж
на літній. Та, попри зайву годину на сон,
організм людини все одно до нового режиму звикає впродовж двох тижнів.
Перехід на зимовий час і зміна режиму може призвести до порушень сну,
проблем із концентрацією уваги, дратівливості, зниження працездатності.
Розслабитися перед сном допоможе
тепла ванна. Також слід обмежити вживання алкоголю та кофеїну за кілька
днів до переходу на зимовий час.
Хвороби серцево-судинної системи і
схильність до депресії – якщо один із
цих випадків ваш, то ви перебуваєте в
групі ризику.

Що потрібно знати
1. Згідно з дослідженнями, в перші
дні після переведення стрілок на зимовий час різко зростає кількість інфарктів і самoгyбств. Це пов’язано зі
зміною тривалості сну. Уникнути не-

безпеки можна, спробувавши підлаштувати свій режим дня до переходу на
зимовий час.
2. Самогyбства є наслідком загострення сезонної депресії. Причина
- скорочення світлового дня і відсутність сонячного світла під час пробудження. Якщо ви схильні до депресії,
намагайтеся скоротити кількість стресових ситуацій у своєму житті, адже
будь-яка з них може зіграти роль “спускового гачка”.
3. За статистикою, у перший день після переведення стрілок на годину
назад зростає кількість дoрожньо-трaнспортних
пригод.
Якщо ви відчуваєте, що
схильні до стресів і взагалі
нервуєте від браку сну, не
сідайте за кермо.
4. Найкращий спосіб захиститися від негативних
наслідків переведення стрілок годинника на зимовий час
є сон. За кілька днів до переведення годинників краще лягати спати раніше. Хоча б на 15 хвилин. Також у цей
період рекомендують уникати денного
сну й пити каву в другій половині дня.
5. Поживний сніданок і прогулянка
відразу після того, як зійде сонце, до-

в темряві циркадний ритм організму
порушується, пояснюють медики. А
від цього ритму безпосередньо залежить робота імунної системи.

Тим часом
Перехід на літній і зимовий час
вперше запровадили у Великій
Британії в 1908 році для економії та
раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. У СРСР почали переводити стрілки годинників
уперше лише в 1981 році. Нині понад
110 країн світу переходять на «літній»
і «зимовий» час. А не переводить годинники аж 161 країна, а саме: Гвінея, В›єтнам,
Алжир,
Афганістан,
Ангола, Китай, Росія,
Кенія, Індія, Об›єднані
Арабські Емірати, Туніс,
Перу, Японія, Південна
Корея, Північна Корея,
Філіппіни,
Пакистан,
Афганістан та інші.
У 2011 році Верховна Рада намагалася скасувати переведення годинників на зимовий час, але ухвалену
постанову під тиском громадськості
було скасовано.
Підготував
Богдан Шипко

Як приготувати ідеальну каву?

Хочете насолоджуватися смачною і ароматною кавою щодня, наші поради вам допоможуть!

5. Імбир
Сипте зовсім небагато, різницю відчуєте, запевняю. І сіль,
й імбир додавайте, коли ще не залили каву в турку водою.

1. Чиста вода
Щоб зварити смачну каву, вам знадобиться чиста вода. Відразу забудьте про воду з-під крана,
якщо хочете отримати ідеальний ароматний
напій.

6. Цукор
Використовуйте коричневий цукор, додайте трохи за
смаком.

2. Не поспішайте
Якщо варите каву в турці, завжди вмикайте
найменший вогонь. Розумію, звичайно, що хочеться якомога швидше зробити перший ковток, але поспіх тут зайвий.
Запам’ятайте – каву варять довго.
3. Турка з вузькою
шийкою
Якщо хочете зварити смачну
каву, використовуйте турку з вузькою шийкою. Тоді кава буде ароматнішою.
4. Додайте сіль
Так-так, саме сіль. Не ложку, зрозуміло, а лише 2-3 невеликі кришталики. Відчуватися на смак
вона не повинна, фішка
в тому, що сіль якимось
чином сприяє посиленню аромату кави.
Перевірено особисто.

7. Помел
Експериментуйте з помелом. Я особисто люблю дуже невеликий або навпаки, великий. Різниця в смаку помітна.
8. Не дайте каві закипіти.
Це головне правило, як тільки щільна пінка
почне активно підніматися – зніміть турку з
вогню. Зачекайте хвилину, потім повторіть
так тричі. Якщо ця пінка зруйнується, то і
весь аромат втече і доведеться починати
спочатку.
9. Кава в зернах.
Вирішили зварити смачну каву?
Використовуйте тільки якісну каву
в зернах, відразу забудьте про мелену
каву. Я взагалі скептично ставлюся до
людей, які купують подібну нісенітницю.
10. Дайте відстоятися
Як тільки кава буде готова, не потрібно відразу розливати її в чашки.
Дайте їй відстоятися хоча б 30 секунд.
Так напій набуде більш однорідної консистенції.

ЧАС РЕЛАКСУ
З ПИТАНЬ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ:
(04597) 48-305, (098) 468-14-96, (063) 656-89-33

Повторюйте цi 10 істин щодня,
щоб стати успішними

Усього лише одне вчасно сказане слово може вас надихнути. Одна фраза може змінити назавжди.

С

лова, зібрані в правильному
порядку, можуть змінити вас
у кращий бік. Особливо якщо
повторюватимете їх щодня. Слова
впливають на підсвідомість, як гантелі на біцепси. Вони вбудовують у
вас установки і моделі поведінки.
Повторюйте собі ці 10 істин щодня і
вже через місяць станете успішнішими, ніж зараз.

3.Усмішка - це ознака сили
Що робить лев, коли відчуває небезпеку. Він усміхається. І це може
нагнати страх на будь-кого. Спробуйте
усміхнутися. Просто так, без причини.
І походити так хвилин п’ять. І ви відразу відчуєте як сила, енергія і впевненість наповнюють вас.
4.Будь-який успіх починається
з невдачі
Ви можете порізатися під час гоління. Хоча робите це роками. Що вже
говорити про дії, яких ви ніколи не робили. Так що невдачі - це нормально.
5.Чужа оцінка неадекватна
Ніхто не знає вас на 100%. Ніхто
не знає скільки ви пережили, дізналися і здолали. Тому не звертайте
увагу на думку інших. Їхня оцінка
неадекватна.

6.Часто люди зупиняються за
крок до тріумфу
Чим більше дій ви зробили, тим
більша ймовірність вашого успіху.
Тому що навіть невдачі збагачують вас
новими знаннями і досвідом. Так що
йдіть до кінця і пробуйте, поки не досягнете мети.
7.Сукупність ваших дій і
рішень це те, де ви є зараз
Хочете бути в іншому місці почніть приймати інші рішення й робити нові дії. Бездіяльність - це теж дія.
Неприйняття рішення це теж рішення.
Так що вперед.
8. Життя промайне за п’ять
секунд
Запитайте в будь-якого старого і
він вам скаже, що теж колись думав,
що все життя попереду. А виходить,
що 50 років пролітають як одна мить.
Так що не думайте, що у вас є час на

розкачування. Дійте зараз. Тому що
життя може закінчитися в будь-який
момент.

9.Вашого минулого не існує
Так, є якісь спогади. Але реальність
це зараз. Нинішній момент. Існує
лише те, що ви бачите в цей момент.
А те, що було в минулому вже не існує. Так що відпустіть усі хвилювання
і зосередься на тому, що ви можете
зробити зараз.
10.Дякуйте всім за все
Ви отримуєте від життя те, що віддаєте. Не потрібно негативу, якщо
хтось зробив вам погано. Подякуйте
йому. Адже тепер ви знаєте, що з ним
не варто мати справи. Подякуйте, що
він вкотре потренував вас, дав змогу
зберегти спокій там, де багато хто починає злитися. Дякуйте всім і кожному, і всесвіт віддячить вам позитивом і
можливостями.

Небезпечні
подарунки

Ніж
Ножі, ножиці й будь-які інші колючо-ріжучі предмети людина повинна
купувати собі сама. У речах із вістрям
накопичується занадто багато негативної енергії. Якщо дарувальник
дуже наполягає, спробуй у нього купити цей предмет, хоч за символічну плату.
Годинники
Цей предмет відраховує час. Ніби
нічого особливого, але годинникам
властиво зупинятися. Щоб такий подарунок не символізував закінчення
щасливого життя, краще віддати за
нього дарувальнику кілька монет.
Гаманець
Якщо береш у подарунок порожній
гаманець, ризикуєш втратити свою
грошову удачу. Хоч копійка, але повинна в ньому бути! Краще відкупитися від такого подарунка.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
На цьому тижнi робота
буде ганятися за вами, як
голодний вовк за своєю здобиччю,
про вiдпочинок колись буде навiть
мрiяти. Щоб зовсiм не зникнути в її
жадiбної пащi, бажано зосередитися на глобальних справах. У середу
ви дiзнаєтеся якусь стару таємницю
або звiльнитеся вiд великої проблеми. У четвер доведеться з`ясовувати
стосунки з начальством, проявiть
терпiння i такт.
СКОРПІОН (24.10-22.11)
Побудова чудових повiтряних (або пiщаних) - на вибiр, замкiв - це прекрасно, але все ж
краще реально подивитися на ситуацiю, що склалася. Проявiть творчий пiдхiд та iнiцiативу в роботi,
i ви досягнете визнання i успiху.
Використовуйте свої кращi сторони, зачарує начальство своєю мудрiстю, i все буде в порядку.

1. Робити не означає зробити
Подивіться бокс. Там часто бої виграють одним ударом. Так і в житті.
Ви можете бігати на зустрічі, відповідати на десятки мейлів, готувати купу
звітів, а можете зробити одну дію і
відразу отримати великий контракт.
Зробити - означає отримати результат.
2. Ви не того боїтеся
Люди думають, що найгірше це
смерть. Але значно гірше дозволити
собі згаснути ще за життя. Вам дали
життя не для того, щоб ви його зберегли і прожили без помилок. Життя дається для розвитку і розкриття свого
потенціалу. Так що дійте.

Астрологічний прогноз
на 23-29 жовтня 2017 року

Велика провидиця Ілона Калдре колись сказала: «Одним
подарункам радій, інших бережися». Справді, згідно з
народними прикметами, є
подарунки з негативним забарвленням, від яких краще
відмовитися. Ми пропонуємо розібратися, які предмети
обіцяють неприємності
та що потрібно знати,
щоб захистити від нещасть і себе,
і рідних.

Носовичок
У культурах багатьох народів є традиція дарувати під час поховання носові хустки. Цей предмет асоціюється
зі сльозами і сумом. Паперові серветки значно практичніші.
Перли
Такий подарунок може накликати
біду, втрати та хвороби. У багатьох
країнах він символізує невтішні сльози вдів і сиріт.
Дзеркало
Дзеркало – занадто містичний
предмет, щоб із легкістю дарувати і
приймати його. Вважають, що воно
може забрати красу, молодість і життєлюбність. Особливо слід остерігатися антикварних дзеркал.
Рукавички
З рукавичками пов’язано багато
мaгічних ритyалів, спрямованих на
управління особистістю. Тому такими речами зазвичай обмінюються
(око за око, як-то кажуть).
До народних прикмет можна ставитися по-різному: сміятися, дивуватися й навіть обурюватися. Головне
одне: якщо подарунок дарують із чистим серцем і відкритою душею, то
ніякі мiстичні сили не зможуть нікому нашкодити!

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Настає сприятливий час.
Ви вiдчуєте прилив сил.
Проявiть мудрiсть i обачнiсть у своїх рiшеннях, порадуйте своїх близьких. Це час для нових iдей i планiв.
Займiться саморозвитком i самовдосконаленням. Тiльки не витрачайте
вiдразу весь ресурс ваших сил, вони
вам ще знадобляться в майбутньому.
КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
На цьому тижнi ви можете
знайти багато друзiв, ваша
робота стане цiкавiше i цiкавiше. У
понедiлок виявляться успiшними
i плiдними поїздки i вiдрядження.
У вiвторок вам може дiстатися нелегке завдання, i ви виконаєте її
практично бездоганно, це зажадає
вiд вас багато сил, але i принесе
корисний досвiд. У четвер сприятливо починати ремонт будинку або
квартири. У п`ятницю постарайтеся захистити себе вiд суєти i непотрiбних i обтяжливих контактiв. У
вихiднi запросiть в гостi друзiв.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Настають помiтнi змiни у
вiдносинах з дiловими партнерами. Це серйозне випробування
на мiцнiсть, вiд вас буде потрiбно
здатнiсть до спiвпрацi та юридична
грамотнiсть. Не звертайте увагу на
дрiбнi неприємностi. У четвер будьте
обережнi з привабливою пропозицiєю про нову роботу. В суботу не варто нiчого планувати серйозно, так як
все може змiнитися в одну мить.
РИБИ (20.02-20.03)
Схоже, ви склали собi занадто грандiознi плани, може
бути, краще їх скоротити до реального обсягу? Вiрогiднi вiдрядження,
якi дозволять вам вiдволiктися вiд
деяких проблем. Спiлкування з начальством по можливостi скоротiть
до мiнiмуму, iнакше вашi не в мiру
їдкi висловлювання можуть спровокувати конфлiктну ситуацiю. У
п`ятницю до вас можуть нагрянути
несподiванi гостi. Проведiть вихiднi
з близькими людьми. У суботу, вирiшуючи важливi питання, прислухайтеся до порад коханої людини, i
не вiдкидайте його допомогу.
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6:00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку».
6:30,7:00,7:55,9:00,9:25,13:00,15:
00,18:05,21:00,1:55 Новини.
6:35,7:05,8:25 М/с «Чорний
пiрат».
7:30,8:00,8:20,8:50,10:50,14:20,1
6:35,23:20 Погода.
7:35 Вiд першої особи.
8:05 Ера бiзнесу.
8:10 Агроера.
8:15 Спорт.
9:05 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi».
9:30 Т/с «Бодо».
11:00 Т/с «Епоха честi».
13:10,14:30 Радiо. День.
13:50 Слiдство.Iнфо.
15:15 Надвечiр`я. Долi.
16:45 М/с «Книга джунглiв».
17:50,1:10 Новини. Свiт.
18:20,21:30,1:25,2:35 Тема дня.
18:35,1:40 Новини. Культура.
19:00 Д/ф.
19:25,23:30 Д/с «Вагасi - японськi
смаколики».
20:25 «Схеми» з Н. Седлецькою.
21:50,2:20 Новини. Спорт.
22:15 Книга.ua.
22:50 Д/с «Дикi тварини».
2:50 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
3:20 Д/ф «Раїса Кириченко.
Дiагноз - народна».
4:10 Т/с «Роксолана».

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,1
9:30,0:30 «ТСН».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
9:30,10:55 «Чотири весiлля».
12:20,13:55 «Мiняю жiнку».
15:05 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Нескiнченне кохання».
20:30 «Секретнi матерiали».
21:00 Т/с «Слуга народу. Вiд
любовi до iмпiчменту». (12+).
22:00 «Свiт навиворiт 9».
23:00 «Право на владу».
0:40 Драма «Радник». (18+).
4:40 Т/с «Пончик Люся». (16+)

Iнтер

5:45 М/ф.
6:20,22:30 «Слiдство вели...» з

Леонiдом Каневським 2».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:30,12:25,20:40 Т/с «Спокуса
2». (12+).
13:00,13:55 «Життя на межi».
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,4:20 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
0:20 Т/с «Друге життя». (12+).
3:55 «Скептик 3».
5:05 «Подробицi» - «Час».

ICTV

3:45 Скарб нацiї.
3:55 Еврика!
4:15 Студiя Вашингтон.
4:20 Факти.
4:40 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:30 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10:05 Секретний фронт.
11:05,17:30,21:25 Т/с
«Невиправнi». (16+).
12:00,13:10 Х/ф «Конго». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:35 «На трьох».
15:10,16:10 Т/с «Майор i магiя».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Iнсайдер.
22:25,1:50 Т/с «Життя i пригоди
Мишка Япончика». (16+).
23:30 Х/ф «Селфлес. Цiна
безсмертя». (16+).
2:40 Т/с «Морська полiцiя. ЛосАнджелес». (16+).

Новий канал

3:00,1:20 Зона ночi.
3:15 Т/с «Татусевi дочки». (16+).
4:10 Абзац.
6:00 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
6:55,8:55 Kids` Time.
7:00 М/с «Лунтiк i його друзi».
8:00 М/с «Iсторiї Тома i Джерi».
9:00 Т/с «Друзi».
12:15 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
16:50 Аферисти в мережах.
19:00 Зорянi яйця.
21:00 Київ вдень i вночi.
21:50 Суперiнтуїцiя.
1:15 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:55,15:25 «Все буде добре!»
8:55 «Все буде смачно!»
9:55 «Битва екстрасенсiв 15».
12:20 «МастерШеф 6».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя».
20:00,22:45 «Зваженi та щасливi
7».
23:30 «Один за всiх».
5:05 «Подробицi» - «Час».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,
2:50 Сьогоднi.
9:30,3:40 Зоряний шлях.
11:30,4:00 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Агенти
справедливостi. (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину.
18:00 Т/с «Жiночий лiкар 3».
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Коротке слово «нi», 7
i 8 с. (12+).
23:30 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
0:50 Т/с «Адвокат». (16+).
2:55 «Скептик 3».
3:05 «Подробицi» - «Час».

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,
1:15,3:45 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
13:10,18:10 «Божевiльний свiт».
14:00,15:10,1:35 «Громадська
приймальня».
15:55,21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем».
17:10,20:20,
1:05 «Ситуацiя».
17:20,0:20 «На часi».
19:00,22:30,
2:30 «Київ Live».
20:30 «Прогулянки мiстом».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
4:05 «Мультляндiя».
6:30 «Дотик з Чарльзом Стенлi».
7:20 Д/ф «Раїса Кириченко.
Дiагноз - народна».
8:10 Т/с «Роксолана».
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:00,18:05,21:00,1:55 Новини.
6:35,7:05,8:25 М/с «Чорний
пiрат».
7:30,8:00,8:20,8:50,
10:50,14:20,16:35 Погода.
7:35 Вiд першої особи.
8:05 Ера бiзнесу.
8:10 Агроера.
8:15 Спорт.
9:05 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi».
9:30 Т/с «Бодо».
11:00 Т/с «Епоха честi».
13:10,14:30 Радiо. День.
13:50 «Схеми» з Н. Седлецькою.
15:15 Свiтло.
16:45 М/с «Книга джунглiв».
17:50,1:10 Новини. Свiт.
18:20,21:30,1:25,
2:35 Тема дня.
18:35,1:40 Новини.
Культура.
19:00 Твiй дiм.
19:25 Д/с «Супервiдчуття».
20:25 Перша шпальта.
21:50,2:20 Новини. Спорт.
22:15 ЧереЩур (Late night
show).
22:50 Як дивитися кiно.
23:20 Д/ф «Жива Ватра».
0:10 Д/с «Орегонський
путiвник».
2:50 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
3:20 Д/ф «Таємничий
Сковорода».
4:10 Т/с «Роксолана».

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,
16:45,19:30 «ТСН».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
9:30,10:55 «Чотири
весiлля».
12:20,13:55 «Мiняю
жiнку».
15:15 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:15 «Лiга смiху 3».
22:20 «Iгри приколiв».
23:15 «Вечiрнiй Київ».
1:15 «Лiга смiху».

Iнтер

5:45 М/ф.
6:20,22:00 «Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з
Iнтером».
10:30,12:25 Т/с «Спокуса 2».
(12+).
13:00,13:55 «Життя на межi».
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
18:00 «Стосується кожного».
20:00,1:25,4:15 «Подробицi
тижня».
23:45 Х/ф «Вкрадений поїзд».
3:05 «Чекай на мене».
4:20 Антизомбi.
5:25 Дизель-шоу Прем`єра.
6:05,2:25 Комiк на мiльйон.
7:05 Т/с «Слiдчi». (16+).

ICTV

4:10 Служба розшуку дiтей.
4:15 Студiя Вашингтон.
4:20,2:05 Факти.
4:40 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:30 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
10:05 Iнсайдер.
11:05,17:30 Т/с «Невиправнi».
12:00,13:20 Х/ф «Селфлес. Цiна
безсмертя». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:55 «На трьох».
15:05,16:10 Т/с «Майор i магiя».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Антизомбi.
21:25 Дизель-шоу Прем`єра.
0:05,2:25 Комiк на мiльйон.
4:05 Т/с «Слiдчi». (16+).

Новий канал

3:00,2:25 Зона ночi.
3:15 Т/с «Татусевi дочки». (16+).
4:10 Абзац.
6:00 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
6:55,8:05 Kids` Time.
7:00 М/с «Лунтiк i його друзi».
8:10,22:40 Половинки.
12:10,21:40 Київ вдень i вночi.
16:15,19:00 Топ-модель поукраїнськи.
0:30 Зорянi яйця.
2:20 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:25 Х/ф «Бережiть чоловiкiв!»
8:05,23:15 Х/ф «П`ять рокiв та
один день». (12+).
10:05 Х/ф «Провiдниця». (16+).
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя».
20:00,22:45 «Сюрприз,
сюрприз!»
2:50 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
3:20 Д/ф «Таємничий
Сковорода».
4:10 Т/с «Роксолана».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,
3:25 Сьогоднi.
9:30,5:40 Зоряний шлях.
11:30,4:10 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Агенти
справедливостi. (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину.
18:00 Т/с «Жiночий лiкар 3».
(16+).
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Х/ф «Фото на недобру
пам`ять». (12+).
23:20 По слiдах.
0:00 Т/с «CSI. Мiсце злочину».

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,21:00,23:00,
1:15,3:45 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
13:10,18:10,4:05 «Божевiльний
свiт».
14:00,15:10,1:35 «Громадська
приймальня».
15:55,21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни: день за
днем».
17:10,20:20,1:05 «Ситуацiя».
17:20,0:20 «На часi».
19:00,22:30,2:30 «Київ Live».
20:30 «Мiсто добра».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
4:55 «Мультляндiя».
3:00,1:25,4:15 «Подробицi
тижня».
3:45 Х/ф «Вкрадений поїзд».
5:05 «Чекай на мене».

Субота • 28 жовтня
UA:Перший
/

6:00,7:05,9:40 М с «Легенда про
Бiлоснiжку».
6:30,8:25 М/с «Чорний пiрат».
7:00,8:00,9:00,21:00,1:10 Новини.
7:30,8:05,8:20,9:30 Погода.
7:35 На слуху.
8:10 Свiт он-лайн.
9:05 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi».
10:30 Поколiння Z.
11:00 Фольк-music. Дiти.
11:50 Лайфхак українською.
12:05 Хто в домi хазяїн?
13:00 Х/ф «Золото».
15:10 Д/с «Смаки Джиньяна».
15:40 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття».
20:25 Роздягалка.
21:35 Д/с «Скарби та смертельнi
таємницi морiв».
22:35 Вiйна i мир.
23:25 Мегалот.
23:30 Д/ф «Блюз. Мартiн
Скорсезе представляє».
1:35 Свiтло.
2:30 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
3:00 Д/с «Новий Орлеан», 1 с.
3:30 Д/с «Новий Орлеан», 2 с.
4:10 Т/с «Роксолана».

Канал «1+1»

6:00,19:30 «ТСН».
6:50 «Грошi».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:45 «Життя без обману».
11:00,23:10 «Свiтське життя».
12:00 Т/с «Слуга народу. Вiд
любовi до iмпiчменту».
16:30,21:15 «Вечiрнiй квартал».
18:30 «Розсмiши комiка».
20:15 «Українськi сенсацiї».
0:10 «Вечiрнiй Київ».
2:10 «Лiга смiху».
5:55 «Недiля з Кварталом».

Iнтер

5:55 М/ф.
6:20 «Звiльнення».
7:20 Х/ф «Алегро з вогнем».
9:10,3:25 Х/ф «Балада про
солдата».
11:00,4:45 Х/ф «Ати-бати, йшли
солдати...»
12:50 Х/ф «В бiй йдуть однi
«старi».
14:30 Т/с «Що робить твоя
дружина», 1-5 с. (12+).
20:00 «Подробицi».
20:30 Т/с «Що робить твоя
дружина», 6 i 7 с. (12+).
22:20 Х/ф «Ларго Вiнч: Початок».

0:35 Х/ф «Слiпий горизонт».
2:30 «Подробицi» - «Час».
3:00 Х/ф «Вкрадений поїзд».
21:00 Х/ф «Боги Єгипту».

ICTV

5:20 Скарб нацiї.
5:25 Еврика!
5:35 Факти.
5:55 Бiльше нiж правда.
7:25 Я зняв!
9:20,13:55 Дизель-шоу.
10:45 Особливостi нацiональної
роботи.
11:45 Особливостi нацiональної
роботи Прем`єра.
12:45 Факти. День.
13:00 «На трьох».
15:15 Комiк на мiльйон.
18:45 Факти. Вечiр.
19:20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20:05 Х/ф «Три iкси». (16+).
22:35 Х/ф «Три iкси 2. Новий
рiвень». (16+).
0:35 Х/ф «Залiзний лицар». (16+).
1:35 Провокатор.
3:05 Анекдоти по-українськи.

Новий канал
.

3:00,2:00 Зона ночi
5:55,7:55 Kids` Time.

6:00 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
6:50 М/с «Лунтiк i його друзi».
8:00 Дешево i сердито.
9:30 Ревiзор.
12:10 Пристрастi за Ревiзором.
14:15 Зiрки пiд гiпнозом.
16:15 Зорянi яйця.
18:10 Х/ф «Ной». (16+).
21:00 Х/ф «Боги Єгипту». (12+).
23:30 Х/ф «Книга Iлая». (16+).
1:35 Провокатор.
3:05 Анекдоти по-українськи.

19:00 «Х-Фактор 8».
22:50 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя».

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00,3:10 Сьогоднi.
7:15,5:20 Зоряний шлях.
8:40 Х/ф «Пiгулка вiд слiз». (16+).
10:40 Т/с «Коротке слово «нi»,
1-5 с. (12+).
15:20 Т/с «Коротке слово «нi»,
6-8 с. (12+).
18:15 Т/с «Щоб побачити
веселку», 1 i 2 с. (16+).
19:40 Т/с «Щоб побачити
веселку». (16+).
23:00 Т/с «Герократiя». (16+).
0:20 Реальна мiстика.
1:20 Т/с «Моя велика сiм`я», 1-4
с. (16+).
3:50 Т/с «Моя велика сiм`я», 4-6
с. (16+).

СТБ

6:00 Х/ф «Скринька Марiї
Медiчi».
7:55 «Караоке на Майданi».
8:55 «Все буде смачно!»
10:50 «Сюрприз, сюрприз!»
13:40 «Зваженi та щасливi 7».
16:20 «Хата на тата».

ТК «Київ»

8:00 «Ранок по-київськи».
10:30 «Київ музика».
11:00,23:35 «Телемаркет».
14:00 «Олiмпiйськi iсторiї».
14:20,5:00 «Мультляндiя».
15:15 «Хiти М. Поплавського».
16:20 «Київськi iсторiї».
16:50 «Паспортний стiл».
17:00,21:00,23:15 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
17:10 «Служба порятунку».
17:40 «Якiсне життя».
18:05,4:00 «Дикi тварини».
19:00,3:35 «Київ Live».
20:30 «Життєвi iсторiї».
21:25 Х/ф «На дерево
видершись...»
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
0:35 Х/ф «Моя дивна дружина».

Недiля • 29 жовтня
UA:Перший
6:00,7:05 М/с «Легенда про

Бiлоснiжку».
6:30,8:25 М/с «Чорний пiрат».
7:00,8:00,9:00,21:00,1:10
Новини.
7:30,8:05,8:20,16:20,23:20
Погода.
7:35 Смакота.
8:10 Свiт он-лайн.
9:05 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi».
9:30 Д/с «Скарби та смертельнi
таємницi морiв».
10:50 Х/ф «Золото».
13:00 Д/с «Смаки Джиньяна».
13:30 Фольк-music. Дiти.
14:25 Фольк-music.
15:30 Перший на селi.
16:30 Д/с «Вагасi - японськi
смаколики».
17:30 Т/с «Бодо».
21:35 #@)?$0 з Майклом
Щуром.
22:15 ЧереЩур (Late night show).
22:40 Лайфхак українською.
22:50 Книга.ua.
23:30 Богатирськi iгри.
0:10 Роздягалка.
0:40 Д/с «Орегонський
путiвник».
1:35 Надвечiр`я. Долi.
2:30 Д/ф «Блюз. Мартiн
Скорсезе представляє».
4:10 Т/с «Роксолана».

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».
9:50 «Розсмiши комiка».
10:50 «Свiт навиворiт 9».
11:50 «Свiт навиворiт 3:
Танзанiя, Ефiопiя».
12:50,13:50,14:55,16:00 Т/с
«Свати 5».
17:05 «Лiга смiху 3».
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Танцi з зiрками».
23:20 «Iгри приколiв».

0:20 «Сватики».
1:20 «Аргумент Кiно».
2:05 «Свiтське життя».

Iнтер

6:10 Х/ф «В бiй йдуть однi
«старi».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Рай i
пекло».
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження».
12:15 «Орел i решка.
Ювiлейний 2».
13:15 Т/с «Що робить твоя
дружина», 8-12 с. (12+).
18:30 «Крутiше за всiх».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Холодне лiто 53-го».
22:30 «Анатолiй Папанов. Вiд
комедiї до трагедiї».
23:35 Х/ф «Справи серцевi».
1:30 Х/ф «Алегро з вогнем».
3:05 «Подробицi» - «Час».

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:20 Бiльше нiж правда.
5:40 Факти.
6:10 Т/с «Слiдчi». (16+).
8:10 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12:00,13:00 Х/ф «Джуманджи».
12:45 Факти. День.
14:15 Х/ф «Три iкси 2. Новий
рiвень». (16+).
16:15 Х/ф «Три iкси». (16+).
18:45 Факти тижня. 100 хвилин з
О. Соколовою.
20:35 Х/ф «Стрiлець». (16+).
23:10 Комiк на мiльйон
Прем`єра.
1:20 Х/ф «Нiчне чергування».
3:05 Провокатор.

Новий канал

3:00,2:10 Зона ночi.
5:00 Т/с «Татусевi дочки». (16+).
5:55,7:10 Kids` Time.
6:00 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
7:15 Топ-модель по-українськи.

10:00 М/ф «Упс... Ной поплив».
11:50 М/ф «Шрек 2».
13:40 Х/ф «Ной». (16+).
16:30 Х/ф «Боги Єгипту». (12+).
19:00 Х/ф «Помпеї». (16+).
21:00 Х/ф «Король Артур».
23:20 Х/ф «Плоть + кров». (16+).

СТБ

6:55 «Хата на тата».
8:55 «Все буде смачно!»
10:15 «Караоке на Майданi».
11:10 «МастерШеф 7».
19:00 «Битва екстрасенсiв 17».
21:30 «Один за всiх».
22:40 «Х-Фактор 8».

Канал «Україна»

6:50 Сьогоднi.
7:40 Зоряний шлях.
9:30 Х/ф «Фото на недобру
пам`ять». (12+).
11:30 Т/с «Щоб побачити
веселку». (16+).
15:20 Х/ф «Пiгулка вiд слiз».
17:20 Т/с «Пограбування пожiночому», 1 i 2 с. (16+).
19:00,4:00 Подiї тижня з Олегом
Панютою.
20:00 Т/с «Пограбування пожiночому». (16+).
22:20 Т/с «Чужа жiнка». (16+).
2:15,4:50 Т/с «Жiночий лiкар 3».

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».
14:40,4:50 «Мультляндiя».
15:10 «Рецепт успiху М.
Поплавського».
15:40 «Дикi тварини».
16:40 Х/ф «На дерево
видершись...»
18:20,1:30 Х/ф «Iсторiя черницi».
21:00,0:40,4:00 «СТН-тижневик».
21:30,1:10,4:30 «СТН-спорттижневик».
21:50 Х/ф «Бруднi справи».
23:35 «Українська Нацiональна
Лотерея».

ТОВ «Альянс Холдинг» планує отримати висновок державної екологічної експертизи на діяльність АЗК № 4036, що розташована за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Т. Шевченка, буд. 1-А. АЗК розташована на земельній ділянці площею 1677 кв.м., введена в експлуатацію.
Предметом діяльності підприємства є роздрібна торгівля світлими
нафтопродуктам та вуглеводневим скрапленим газом. Автозаправний
комплекс (АЗК) відноситься до об’єктів, що становлять підвищену
екологічну небезпеку. На АЗК експлуатується резервуарний парк,
який нараховує три ідентичні сталеві горизонтальні циліндричні резервуари типу РГС-25, один типу РГС-25/12,5+12,5/ виробництва ВАТ
«Коростенський машинобудівний завод». Річний обсяг продукції складає: А-92 (350 м3), А-95 (1000 м3), А-95 V-PowerТМ Nitro+ (800 м3), ДП
(950 м3), ДП V-PowerТМ Nitro+(350 м3), СВГ (650 м3).
АЗК обладнана двома ідентичними багатопродуктовими восьмипістолетними ПРК Global Star виробництва Dresser Wayne АВ
зі швидкістю 40 л/хв. Колонка паливо-роздавальна (одностороння
одно-пістолетна) Global Century виробництва Dresser Wayne АВ є
частиною загальної системи АГЗП та має безпосередній зв’язок з наземним резервуаром фірми VPS. Під час раптового відключення централізованого електропостачання в якості аварійного джерела електричної енергії використовується дизель-генераторна установка GP
22 L виробництва GreenPowerSystemsSRL .
Вплив експлуатації АЗК на атмосферне середовище становить 0,461814
г/с та 4,042 т/рік, а саме: бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець)– 3,672 т/рік, вуглеводні гpаничні С12-С19 (розчинник
рпк-265 п та інш.)- 0,0005016 т/рік, бутан–0,1221 т/рік, пропан–0,2463 т/
рік (без урахування викидів від аварійного дизель-генератора). Викиди
забруднюючих речовин від об’єкту не створюють небезпечних концентрацій у приземному шарі атмосфери в районі розташування.
Електропостачання здійснюється від інженерних мереж міста.
Водопостачання здійснюється відповідно до дозволу на спеціальне
водокористування. Скид стічних вод – власні очисні споруди біологічної очистки BIOTAL – 3T, сепаратор ФСН-3, з подальшим вивезенням відповідно до укладеного договору.
Вплив на водне середовище полягає у заборі води зі свердловини №
36 глибиною 28,0м, потужністю 3,0 м.куб/год., на господарсько-побутові потреби у кількості не більше 9,935 м.куб/добу та у скиді стічних
вод у кількості 3,785 м.куб/добу на власні очисні споруди.
При експлуатації та обслуговуванні об’єкту експертизи негативний
вплив на геологічне середовище, грунти, мікроклімат, рослинний та
тваринний світ, на соціальне та техногенне середовища в районі розташування об’єкту відсутній.
Внаслідок діяльності підприємства утворюються наступні види відходів: І клас небезпеки - 7710.3.1.26 «Лампи люмінесцентні та відходи,
які містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані»; ІII клас небезпеки - 7730.3.1.06 «Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені», 9030.2.9.04 «Шлам від очищення вод стічних неспецифічних
промислових», 6000.2.9.17 «Залишки очищення резервуарів для зберігання, що містять нафтопродукти», 7730.3.1.04 «Абсорбенти зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені», 7730.3.1.02 «Матеріали пакувальні
пластмасові зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені»; ІV клас небезпеки - 7730.3.1.01 «Папір та картон пакувальні зіпсовані, відпрацьовані
чи забруднені», 7720.3.1.01 «Відходи комунальні міські змішані, у т.ч.
сміття з урн», 7720.3.1.03 «Відходи, одержані в процесі очищення вулиць, місць загального використання, інші». Передбачено регулярне
вивезення відходів згідно договорів на передачу спеціалізованим організаціям, які мають відповідні дозвільні документи у сфері поводження
з відходами. Знесення зелених насаджень не передбачається.
Пропозиції та зауваження просимо надсилати до Бучанської
міської ради за адресою: 08292, м. Буча, вул. Енергетиків, 12, тел. відділу НС (04597) 4-85-20.

Всеукраїнська благодійна організація «Преображення України»

Допомога наркозалежним, алкозалежним, безхатченкам, людям, що потрапили в складну
життєву ситуацію, що звільнилися із місць позбавлення волі тощо. Спрощений прийом та безстрокове перебування у реабілітаційних центрах України.

Безкоштовно! Безстроково! Анонімно!
Телефон довіри інформаційно-довідкової служби:

0-800-50-20-20, (097) 166-00-00, (050) 357-72-73
Товариство запрошує
на постійну роботу
водія МАЗа, смт Бородянка.
Вимоги: категорії С, Е, ADR.
Бажано чоловік віком від 40 до 60.
Конт. інф.: (097) 167-09-22
(Олена Миколаївна).
Склад бытовой химии
(моющие, чистящие) смт Немешаево
приглашает на работу:

Водитель-экспедитор, штабелерщик, грузчик,
комплектовщик товаров.
Гибкий график работы. Тел.: 096-979-57-56

Ремонт холодильників

куплю б/у
або неробочий холодильник
(066) 021 22 18
(073) 156 36 99

Грошей багато не буває.
Їх або мало, або немає

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Інвестор (замовник) ТОВ «Альянс Холдинг»
Поштова і електронна адреса 03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 4
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти) Київська обл., м.
Буча, вул. Т. Шевченка, буд. 1-А
3. Характеристика діяльності (об’єкта) Автозаправний комплекс за адресою:
Київська обл., м. Буча, вул. Т. Шевченка, буд. 1-А. Об’єкт відноситься до екологічно
небезпечних згідно постанови КабМіну №808 від 28 серпня 2013 р. «Про затвердження
переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку»,
п. 21. «автозаправні станції та комплекси, а також автогазонаповнювальні компресорні станції, автомобільні газозаправні станції зрідженого газу». Транскордонний вплив
відсутній
Технічні і технологічні дані: на існуючій АЗС наявні три ідентичні сталеві горизонтальні циліндричні резервуари типу РГС-25, один типу РГС-25/12,5+12,5/. Режим роботи
АЗС – цілодобовий. Термін експлуатації будинку АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів – 60 років, резервуарів для нафтопродуктів – 40 років.
4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: забезпечення автомобілів паливом
5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земельних 1677 м.кв.
сировинних не потребує
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) паливо: запланована річна реалізація
пального складає: А-92 (350 м3), А-95 (1000 м3), А-95 V-PowerТМ Nitro+ (800 м3), ДП
(950 м3), ДП V-PowerТМ Nitro+(350 м3), СВГ (650 м3); доставка палива здійснюється автоцистернами; електроенергія - мережі міста, у рамках діючих договорів та ТУ, опалення
приміщень здійснюється конвекторними обігрівачами
водних – забір води зі свердловини на господарсько-побутові потреби у кількості не
більше 9,935 м.куб/добу.
трудових –23 чоловік
6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації) – діючими проїздами по
території підприємства
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами – відповідно до
законодавчих та нормативних вимог, розміри санітарно-захисної зони – 50 м.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – без необхідності
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:
• клімат і мікроклімат – не впливає
• повітряне – вплив від підземних резервуарів зберігання бензинів та дизпалива, паливороздавальних колонок, стаціонарного газового заправника та аварійної дизель-генераторної установки. Обсяги викидів - 0,461814 г/с та 4,042 т/рік. Проведеними розрахунками розсіювання забруднюючих речовин визначено, що закладені проектом
рішення на території підприємства та на межі найближчої житлової забудови забезпечать значення концентрацій забруднювачів у приземному шарі атмосфери нижче
максимальних разових граничнодопустимих концентрацій речовин.
• водне - допустимий вплив, пов’язаний з використанням води зі свердловини на власні
господарсько-побутові потреби, та скидом стічних вод на власні очисні споруди типу
“Biotal”.
• ґрунт – не впливає
• рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – вплив відсутній, знесення зелених
насаджень не передбачається, тварини на території відсутні, об’єкти природно-заповідного фонду відсутні
• навколишнє соціальне середовище (населення) – позитивний вплив полягає у забезпеченні робочими місцями працівників
• навколишнє техногенне середовище – негативний вплив відсутній
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання утилізації,
знешкодження або безпечного захоронення - передбачається регулярне вивезення
господарчо-побутових та виробничих відходів згідно договорів на утилізацію, переробку чи розміщення. Під час експлуатації утворюватимуться такі види відходів: І клас небезпеки - 7710.3.1.26 «Лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані
або відпрацьовані»; ІII клас небезпеки - 7730.3.1.06 «Матеріали обтиральні зіпсовані,
відпрацьовані чи забруднені», 9030.2.9.04 «Шлам від очищення вод стічних неспецифічних промислових», 6000.2.9.17 «Залишки очищення резервуарів для зберігання, що
містять нафтопродукти», 7730.3.1.04 «Абсорбенти зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені», 7730.3.1.02 «Матеріали пакувальні пластмасові зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені»; ІV клас небезпеки - 7730.3.1.01 «Папір та картон пакувальні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені», 7720.3.1.01 «Відходи комунальні міські змішані, у т.ч. сміття з урн»,
7720.3.1.03 «Відходи, одержані в процесі очищення вулиць, місць загального використання, інші».
11. Обсяг виконання ОВНС – в повному обсязі, відповідно до ДБН А.2.2-1-2003
12. Участь громадськості – Пропозиції та зауваження просимо надсилати протягом місяця з дня публікації до Бучанської міської ради за адресою: 08292, м. Буча, вул.
Енергетиків, 12, тел. відділу НС (04597) 4-85-20.
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Акцент

«Медична реформа –
надважливе питання»

Вважає голова депутатської групи
«Воля народу» Ярослав Москаленко.

«В

тім, є один момент, який викликає серйозні сумніви у
нашої депутатської групи, –
це фінансування», - говорить народний
депутат.
За словами Ярослава Миколайовича,
«кожна реформа вимагає додаткових видатків у бюджеті країни. Поки що ми бачимо, що коштів не передбачено. Просто
береться і вилучається 30% видатків медичної субвенції – захищені статті, і передається на новостворений департамент
МОЗ, який тимчасово буде виконувати
функції Нацслужби здоров’я.
Одразу виникає кілька питань. Яка
довіра до підрозділів МОЗу та й до самого міністерства? Як будуть повертатися
ці кошти на місця? Бо на департамент
вилучається 13 млрд. гривень, куди входить і заробітна платня усіх медичних
працівників (від лікарів до водіїв авто
невідкладної допомоги), і утримання
медзакладів первинної ланки в регіонах разом з комунальними платежами.
Натомість повертають на місця виключно у вигляді зарплати лікарів.
Щодо зарплати медичних працівників. Ми досі не бачили, якою буде угода
між лікарями та пацієнтами. Є і набагато серйозніше питання – що таке 18 347
гривень, що пропонують як зарплату
медпрацівника? Це зарплата виключно
самого лікаря, чи лікар повинен ще й
утримувати весь персонал на цю суму?

Якщо це виключно зарплата лікаря,
то на кого ми покладемо оплату праці
водіїв швидких, фельдшерів? Знову на
місцеві бюджети?
Тепер по самих кадрах. Хто буде реалізовувати нашу медреформу? Якщо
взяти мою рідну Київщину, то дефіцит
кадрів жахливий. На цей момент не
вистачає 584 лікаря первинки. Як влада планує вирішувати питання гарантування медичних послуг всім? Це або

збільшення навантаження по кількості пацієнтів з 2000 до 6000 на одного
лікаря, або є інші варіанти?
І до речі, ще один важливий момент. На
тій самій Київщині на фінансування вторинної ланки потрібно було 3,968 млрд.
гривень, а зараз передбачено лише 2,134
млрд. гривень. Дефіцит – 1,8 мільярди.
Тому сама медична реформа – дуже
вчасна і необхідна. Але ми бачимо,
що для її реалізації потрібен перехід-

ний період, і розглядати її потрібно
виключно в комплексі з проектом бюджету на наступний рік. Доки у бюджеті 2018 року не будуть передбачені кошти на реалізацію цієї реформи,
реформа під загрозою. У цьому ключі
було б корисним почути позицію не
лише МОЗу, а навіть більше – бачення Міністра фінансів. Ми маємо бути
максимально обережними. Адже тут
немає місця для експериментів».

ТОП-100 найбільших платників податків Київщини: ПП «Деліція»

Одним із таких є ПП "Деліція", яке займається виробництвом кондитерської продукції, ві- ISO, визнана на міжнародному рівні схема для сердомої далеко за межами Київської області.
тифікації системи менеджменту безпеки харчових

П

риватне підприємство «Деліція» розташоване в Бучі. На сьогоднішній день вона є повністю конкурентоспроможною компанією, яка
виробляє борошняні кондитерські вироби і є доволі
знаною як в Україні, так і за її межами. Перебуває на
хорошому рахунку в Державній фіскальній службі, як
таке, що справно і вчасно сплачує податкові зобов’язання. Директор підприємства і кінцевий бенефеціар
– громадянин Польщі Роберт Секера, а сама «Деліція»
є компанією з іноземними інвестиціями.
«Деліція» поставляє свою продукцію за кордон, а
саме до Азербайджану, Казахстану, Грузії, Молдови,
Росії, Киргизії, Таджикистану, Туркменістану, Ізраїлю,
Польщі та Румунії.
Має низку власних фірмових магазинів, а також
реалізовує продукцію через мережі супермаркетів,
такі як «Сільпо», «Новус», «Метро», «Еко маркет»
та інші. Крім реалізації продукції, підприємство також виготовляє кондитерські вироби для власних
торговельних марок супермаркетів.
Підприємство запевняє, що для виробництва продукції використовує виключно екологічно чисту сировину, натуральні інгредієнти та високотехнологічне
обладнання. В асортименті компанії є понад 60 видів

різноманітних кондитерських виробів: печиво, пряники, тістечка, торти. Виготовляє компанія також
хліб і хлібобулочні вироби.
«Деліція» є компанією із запровадженою міжнародною системою контролю якості ISO 9001:2008, ISO
22000:2005; сертифікована членом єдиного європейського органу в Міжнародній Сертифікаційній Мережі
IQnet-DQS-UL Group (Німеччина).
Крім того, «Деліція» володіє сертифікатами IFS
та FSSC 22000. Food Safety System Certiication 22000
(FSSC 22000) – це надійна, заснована на стандартах

продуктів в харчовому ланцюгу поставок. Вона підтримується Європейським об’єднанням виробників харчової продукції та напоїв, а також визнана
глобальною ініціативою з безпеки харчових продуктів (GFSI).
International Food Standard (IFS) – це єдина основа для взаємної оцінки продавців, постачальників
та виробників товарів харчової групи, що дає найбільш повну гарантію для споживача, що конкретна харчова продукція відповідає всім необхідним
вимогам до якості та безпеки. Стандарт IFS заснований на принципах НАССР, GMP, ISO 9001, його
законодавчою базою слугують Європейські директиви та регуляції. Цей стандарт схвалений GFSI
(Global Food Safety Initiative).
Все це дозволяє «Деліції» виконувати вимоги міжнародних роздрібних мереж і провідних харчових
брендів, тим самим значно розширити межі поставок і збільшити чисельність споживачів по всьому
світу. До цього, підприєвство є учасником міжнародних виставок, у тому числі і знаменитої в кондитерській галузі – ISM в м. Кельн; найбільшої на теренах
СНД – World Food Moskow; володар знаків якості
«Вища проба», «Тріумф якості», «Кращий товар для
роздрібної торговельної мережі».

оголошення
Бучанська міська рада оголошує конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності на
проведення експертної оцінки комунального майна територіальної громади м. Буча

07.11.2017 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Бучанської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Буча, вул. Енергетиків, 12 буде проводитися конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності на проведення експертної оцінки комунального майна наступних нежитлових приміщень:
Конкурсну документацію слід подавати за чотири робочі дні до дати проведення конкурсу (включно) до відділу економіки Бучанської міської ради,
телефон для довідок (045 97) 48-392.
Учасникам конкурсу необхідно подати до конкурсної комісії такі документи:
• Заява на участь у конкурсі за встановленою формою;
• Копія установчого документа
учасника конкурсу;
• Копії кваліфікаційних документів
оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
• Письмові згоди оцінювачів, яких
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Загальна
Назва об’єкту оцінки
Адреса об’єкту оцінки
площа, м²
Частина нежитлового приміщення (підвал)
20,47
м.Буча, вул. Нове Шосе, 5
Частина нежитлового приміщення (1 поверх)
24,9
м.Буча, вул. М.Гориня, 2
Частина нежитлового приміщення (підвал)
8,8
м.Буча, бульвар Б.Хмельницького, 2
Частина нежитлового приміщення (підвал)
42,2
м.Буча, вул. Героїв Майдану, 15
Частина нежитлового приміщення (1 поверх)
10,0
м.Буча, вул. Енергетиків, 2
Частина нежитлового приміщення (1 поверх)
2,5
м.Буча, вул. Енергетиків, 2
Частина нежитлового приміщення (1 поверх)
97,9
м.Буча, вул. Склозаводська, 3
Частина нежитлового приміщення (1 поверх)
128,0
м.Буча, вул. Склозаводська, 3
Частина нежитлового приміщення (1 поверх)
44,4
м.Буча, вул. Тарасівська, 12а
Частина нежитлового приміщення (1 поверх)
86,6
м.Буча, вул. Тарасівська, 28
Частина нежитлового приміщення (1 поверх)
22,1
м.Буча, вул. Яблунська, 203Б
Частина нежитлового приміщення (актовий зал)
168,4
м.Буча, вул.Енергетиків, 2
Частина нежитлового приміщення (спортивний зал) 281,8
м.Буча, вул.Вокзальна, 46а
Частина нежитлового приміщення (спортивний зал) 114,6
м.Буча, вул.Вокзальна, 104
Частина нежитлового приміщення (1 поверх)
150,0
м.Буча, вул.Вокзальна, 104

• Копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України;
• Інформація про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду

роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі
та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претенден-

Балансоутримувач
КП «Бучанське УЖКГ»
Відділ культури та спорту
КП «Бучанське УЖКГ»
КП «Бучанське УЖКГ»
КП «Бучанське УЖКГ»
КП «Бучанське УЖКГ»
КП «Бучанське УЖКГ»
КП «Бучанське УЖКГ»
КП «Бучанське УЖКГ»
КП «Бучанське УЖКГ»
КП «Бучанське УЖКГ»
Відділ освіти Бучанської міської ради
Відділ освіти Бучанської міської ради
Відділ освіти Бучанської міської ради
Відділ освіти Бучанської міської ради

та подається у запечатаному конверті
і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт,
якщо він не визначений в інформації
про проведення конкурсу.

«Садок вишневий
коло хати…»
Пам’ять про Шевченка благає про допомогу
Сьогодні село Лемешівка у Яготинському районі схоже на тисячі по всій Україні: життя, повертаючи з гомінкої траси, тут стишує свою ходу. Та тільки починаєш гортати літопис поселення,
як розумієш, що ти на землі історичній, яка пам’ятає великого
Шевченка, який бував тут тричі в 1843–1845 роках, і щоразу був
зачарований місцевою природою, доброзичливими людьми і
їхньою працьовитістю. Що вціліло з того часу до наших днів? Як
місцеві мешканці оберігають пам’ять про перебування поета?
Т. Шевченко. «Лемішівка». Акварель.

Чи довго ще ентузіазм
рятуватиме пам’ятку?
Місце щасливих зустрічей Шевченка
кілька років тому було заросле бур’яном і
деревцями, які ховали від сорому тріщини і зморшки старизни, вибиті шибки та
вирвані живцем двері від сторонніх приїжджих. Місцеві мешканці почали розбирати
пам’ятку по частинах: так зникли з будівлі
дві літні веранди, які були окрасою будинку, розібрали по цеглині одну грубу…
Непроста доля випала відомому будинку: з поваги до Віктора Закревського
будинок після створення у 1920 році економії – державного сільгосппідприємства не зруйнували, хоча маєтки Петра
Баннікова,
Леоніда
Мельговського,
Олексія Пашкевича зрівняли із землею.
Тоді в парку з’явилися залізні штилі для
сушіння тютюну, який вирощували на
полях радгоспу Молотова. А сам будинок
у різні роки перекваліфіковували під радгоспну контору, дитсадок, гуртожиток,
церкву. Роки війни також не поранили
будівлю: тут містився німецький штаб.
Вистоявши і переживши стільки випробувань, нині будинок Закревського
ледве тримається «на ногах». Крихкий
шифер труситься від поривів вітру, посипалися східці, тому центральний вхід
довелося «змістити»: тепер замість східців – міцні колоди допомагають заглянути всередину будівлі, доторкнутися до
кількох речей, що збереглися з того часу.
Якби не місцевий учитель-пенсіонер
Петро Гаркуша, ми б уже не мали ні будинку, ні унікальних експонатів. Місцеві
мародери вже дісталися навіть до дубової
підлоги, яку планували використати на
обігрів хат. І хто знає, які руїни залишилися б нащадкам, якби Петро Петрович
шість років тому не облаштував тут
музей на громадських засадах, і не почав
навчати дітей малярству і бджільництву.

- Розпочинав порятунок святині з корчування молодого лісу перед нею, - пригадує ентузіаст. - То вже потім власними
силами разом з однодумцями взялися за
порятунок трьох кімнат, де тепер розмістився сільський краєзнавчий музей,
світлиця та діє кілька гуртків.
Як розповідають односельці, Петро
Гаркуша за власні кошти годував працюючих, які кілька тижнів рятували від
чагарників майданчик. Ремонт також
здійснювали за його кошти та однодумців. Тепер замість груби в одній кімнаті
з’явився камін: пісок, глина і бажання
додають затишку кімнаті, де зберігається
піаніно, комод, самовар, частина ліжка,
особисті речі, що слугували господарям
і гостям маєтку. Тогочасна підлога –
паркет - дубові квадрати 70 на 70 пам’ятають тихий крок поета і його друзів.
Самовар пригощав смачним чаєм із вишневих гілок, які за години спілкування
перетворювали солодку місцеву воду на
ароматний коричневий напій.
Але найдорожче в цьому - сам будинок, який зберігає сиві легенди. Коли
гасне останній промінчик скупого січневого світла, у кімнаті за традицією
щовечора збираються друзі: Шевченко,
Закревський, Гребінка, де Бальмен,
Капніст, Чужбинський... Тут і досі витає
їхній дух, який хоче тепла, уваги й розуміння того, що вже невдовзі незворотні
процеси можуть убити цю пам’ятку, і
тоді про порятунок говорити буде пізно.

Музей, якого нема в жодному
довіднику
Туго просувалася по селу ідея Петра
Гаркуши врятувати будівлю. Він звернувся до сільради з пропозицією впорядкувати будинок Закревських, ставок
і сад, створити краєзнавчий музей. У
сільських депутатів були навіть сумні-

Знакова зустріч
Наприкінці травня вже вісім років поспіль тут під уцілілим дубом відбувається щорічний літературно-мистецький
фестиваль «Садок вишневий коло хати»:
до 160-річчя написання безсмертних рядків його провели в Лемешівці вперше.
Перебуваючи під слідством у Петербурзі,
вже в 1847 році Т. Шевченко напише свій
славнозвісний вірш на згадку про своє
гостювання в Лемешівці. Учні місцевої
школи читають вірші поета, самодіяльні
артисти з фольклорного гурту «Рідні наспіви» виконують пісні на слова Кобзаря
на місці того самого саду біля вцілілого
будинку Віктора Закревського.
Із сільського заходу він уже перетворився на міжобласний. По-особливому в
ті дні тут лунають відомі з дитинства рядки про рідний для Лемешівки садок, та
коли хор виконує попід густими вербами,
що полощуть свої коси у ставку «Реве та
стогне…» - і дорослі, і діти підхоплюють
відому мелодію, що лине за обрій села.
Того дня разом із нами приїхав на історичне місце відомий художник зі світовим ім’ям, земляк Анатолій Криволап,
якого називають автором нового українського пейзажу і якому кілька років тому
було присуджено Державну премію імені Т. Шевченка.
- Анатолій Дмитрович тут не випадковий гість: він одразу згодився познайомитися ближче зі святою землею, - говорить
Володимир Семеняка. - У районі відомо
про добрі справи художника: він один
з активних учасників проекту «Що ти
зробив для рідного села?». Благодійність
майстра не знає меж: він допомагає школі
і лікарні, хворим і талановитим. Майже
після годинної екскурсії-розповіді він
вийшов із величезним бажанням долучитися до справи порятунку маєтку.
Почерк великих художників абсолютно
різний, проте є той важливий стрижень в
обох, що зветься геном українства. Саме
він будить, кличе до дії і не дає змоги стояти осторонь, коли помирає історія, яка
береже пам’ять про великого Кобзаря.
Якби ж таким ентузіастам та хоч якусь
фінансову допомогу! Бо працювати тут є
над чим, роботи, як-то кажуть, непочатий край. А збереження та популяризація
нашої історико-культурної спадщини –
це запорука сучасного розвитку нації, її
духовного становлення та зміцнення.
Вікторія ЛЯХОВЕЦЬ
Фото Володимира ДАВИДЕНКА
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Нещаслива доля будинку,
де був щасливий поет
Майже на околиці села нас зустрічає
одинокий старий будинок-інвалід. І
щось підказує: ось ця будівля, де кипіло сільське життя, де збиралися відомі
діячі науки і культури вже в позаминулому столітті, стіни якого пам’ятають
не лише дружні бесіди, а й зародження
кохання…
Усього кілька Шевченкових творів
залишили згадку про Лемешівку — це
малюнок «Селянське подвір’я», вірш
«Садок вишневий коло хати», початок
поеми «Кавказ», вірші «В неволі важко,
хоча й волі…», «Чи ми ще зійдемо знову». Тут він написав «Автопортрет зі
свічкою», картину «Чумаки серед могил»
та ще низку творів, про які згадували
старожили села, але які не дійшли до наших днів і до нас...
1843-го року відбулося перше знайомство поета з мальовничим селом: разом зі своїм другом Євгеном Гребінкою
Тарас Шевченко приїхав із Петербурга
на Яготинщину.
Селом чулося: «Приїхав той, хто написав «Кобзар»». У самому маєтку здійнялася метушня: всі намагалися підготуватися
до зустрічі гостя. З родиною Закревських,
якій на той час належали навколишні села,
молодий поет познайомився саме завдяки
другові на балу в старої поміщиці Тетяни
Волховської в сусідньому Драбівському
повіті (сьогодні – Черкаська область).
Після першого знайомства він став бажаним гостем у маєтках братів Платона
та Віктора Закревських у селах Березова
Рудка та Лемешівка. Та, як нам розповів
місцевий учитель історії, ентузіаст, завдяки якому вдалося зберегти історичний
будинок Петро Гаркуша, любив він більше
Віктора – веселого і доброго. Та й місцеві
жителі його поважали.
На той час Закревські вже були знайомі з творчістю молодого талановитого поета. Його «Кобзар» привіз сюди
ще один їхній спільний друг – граф
Яків де Бальмен. Гостював цього разу
Шевченко в Закревських два тижні. За
цей час він дуже зблизився з молодою
вродливою дружиною старого Платона
Закревського – Ганною. Небайдужий
до неї, Шевченко написав її портрет та
присвятив на засланні два вірші: «Г. З.»
(«Немає гірше, як в неволі...»), «Якби зустрілися ми знову».
Чотирнадцять днів поспіль жінка була
поруч із Тарасом і у вранішні години прогулянок, і під час тривалої вечері. У такі хвилини була веселою і радісною, забувала про
грубість чоловіка Платона Закревського,
який шмагав батогом кріпаків, косі погляди у свій бік свекрухи. У хвилини, коли
карета з Шевченком здіймала густу куряву,
повертаючи за куток, поспішала у свою
кімнату сумна, плакала і повторювала рядки «Така її доля…». Так було й під час його
приїзду в наступні роки.
Та хіба до наших днів могли зберегтися
теплі слова закоханих, що передавалися
із вуст в уста селянами. Хтось піддавав
нових барв цій історії, домальовував трагічні сторінки. І лише старий дуб, що тоді
зустрічав закоханих молодою весняною
кучерявою гривою, понад 60 каштанів,
що вишикувалися вздовж дороги до ставка, кілька лип і сосен пам’ятають ті миті.
Пізніми вечорами, коли село огортають
сліпі зимові вечори, вони й тепер пошепки гомонять про ті щасливі дні в життя
Кобзаря. Тут вони губилися дорогою до
ставка: Шевченко милувався природою,
жінка читала на пам’ять його вірші.
Сьогодні майже всім байдуже, що обшарпана життям і байдужістю будівля
1830 року кричить на весь голос про допомогу. Її не чують. То навряд чи почують історію кохання, яка з роками перетворилася на красиву легенду про двох
закоханих.
Бував Кобзар і на дні народження
Віктора Закревського. Того разу невеличкий будинок гостей не зміг розмістили, а тому вони святкували поряд – у
вишневому саду. Тут Тарас Григорович
знову зустрівся з Ганною Закревською,
прогулювався з нею вишневим садом,
каштановою алеєю понад ставом…
У цьому ж маєтку Шевченка застала
трагічна звістка про загибель на війні
проти черкес Якова де Бальмена. Саме
тоді він написав перші рядки поеми
«Кавказ», присвятивши її своєму незабутньому другові.

ви, чи варто братися за клопітну справу
небагатому селу. Та переконливі аргументи краєзнавця взяли гору: ухвалили
рішення про створення на базі садиби
Закревських краєзнавчого музею.
Ще в 2013-му Петро Гаркуша щодня в
зимові дні приходив і протоплював дві
грубки, аби теплилося життя у відвойованих кімнатах. Після уроків біжить
Шевченківською стежкою сільська дітвора, аби не проґавити заняття в гуртках. У
сусідній кімнаті – історія села в окремих
предметах побуту: глечики, ткацький
верстат, вишиванки, колиска, прядка бережуть з останніх сил розповіді про історію славного села: та й вони туляться, аби
зігрітися від холоду й невідомості.
Літературна світлиця збирає мешканців
села на свята. Тут рясно від робіт відомого академіка, економіста сучасності Івана
Бурдака, який народився в селі. Давно поїхав із нього, проте й донині болить йому
доля відомого і водночас забутого будинку. Це він був ініціатором висадження молодого вишневого саду, який у 1847 році
описав поет: уже шість років поспіль ростуть тут 200 вишневих саджанців.
А ще він не припиняє писати в усі
інстанції й стукати в усі двері, аби про
проблему не місцеву, а загальнодержавну не лише почули, а почали гуртом
рятувати історичний об’єкт. Ось так і
до Прем’єра України написав. Уже й відповідь отримав: запланували будинок
ввести до програми «Шевченкові думки
переживуть віки». Але наразі окрім відповіді нічого й не було.
Та самі мешканці села також не сидять склавши руки: оббивають пороги,
аби об’єкт передати в комунальну власність територіальних громад сіл і селищ
Київської області. За такої умови можна
було б вибити одну ставку для Петра
Гаркуши, аби були кошти на утримання
об’єкта. Та поки віз і нині там. Та Петро
Петрович не втрачає надії й сподівається, що небайдужі, нарешті, візьмуть під
свій захист пам’ять про Кобзаря.
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спорт

Вітаємо з Днем
народження!

Футбол

Руденка Олега Вадимовича,

«Ми грали проти гідного
суперника»

завідувача відділом ведення
Державного реєстру виборців
Бучанської міської ради

Краснодемського
Йосипа Болеславовича,
голову Бучанської організації ветеранів України

Риженко Людмилу Володимирівну,
секретаря Ворзельської селищної ради

17 та 19 жовтня на стадіоні «Ювілейний» відбулися два товариські футбольні поєдинки
молодіжних команд (U-16) України та Італії.
Перша гра закінчилася бойовою нічиєю –
1:1. А другий матч завершився з рахунком
1:0 на користь італійців.

Фальковського Віктора Антоновича,
заступника Бучанського міського голови
з економічних питань (2003—2010 р.р.)

- Ми грали проти гідного суперника – команди Італії,
яка має одну з найсильніших європейських футбольних шкіл. Вважаю, ми були ближчими до перемоги,
але, на жаль, технічний брак наших гравців не дав змоги втілити ігрову перевагу в забиті м’ячі. Саме в матчах
із такими сильними суперниками можна побачити ті
можливості та ігрові якості, які є в наших виконавців»,
- сказав після спарингу наставник «синьо-жовтих»
Володимир Єзерський

Бійцівський клуб

Відбувся Відкритий чемпіонат
міста Буча з Фінікс Карате-до
14-15 жовтня на базі ЗОШ №4 пройшов
Відкритий чемпіонат міста Буча з Фінікс
Карате-до.

О

рганізаторами заходу — Київська обласна федерація Фінікс Карате-до коукушінхай, керівник шехан Наталія Снєгірьова, VI дан. Вона
наголосила, що такий чемпіонат у місті Буча проходить уперше.
Серед запрошених був віце-президент ВГО
«Українська федерація кіокушинкай карате», шехан
Віктор Лященко, V дан.

Змагання відбувалися в три етапи. У суботу учасники виконували комплексні технічні вправи (змагання
з Ката) та відпрацьовували посилені фізичні вправи
(для новачків): віджимання, прес та присідання.
У неділю змагання проходили безпосередньо з куміте (боїв).
Загалом у чемпіонаті взяло участь близько 250 дітей,
віком від 4 до 16 років. Це представники Черкаської,
Дніпропетровської, Київської областей та міста Київ.
100 із них - бучанські спортсмени.
Учасників нагороджували медалями та дипломами.
Вихованці нашого міста вибороли в трьох дисциплінах 80 медалей різного ґатунку.
Батьки зазначили, що такі заходи важливі для дітей, адже вони виховують особистість, стимулюють
силу волі та сприяють фізичному розвитку.
Євгенія Макаренко
Фото автора
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Сила духу, грація і пластика
Бучанці зустрілися з чемпіоном світу

Нещодавно гостем редакції “БН” був тренер
і педагог Володимир Мелінчук (ГО «Каскада»). Він, як і пообіцяв під час розмови, організував семінар для талановитої молоді
з чемпіоном світу, президентом Федерації
Дукендо України, суддею міжнародної категорії Геворгом Бадаляном.

«Б

агато людей цікавляться Дукендо як напрямом, - розповідає Геворг Альбертович. - Це
новий, повноконтактний стиль карате, що
виник зі східних шкіл карате та боротьби. Головна його
перевага - універсальність. Дукендо об’єднує різноманітні тенденції і прийоми таких бойових мистецтв як:
Карате, Тхеквондо, Айкідо, Дзюдо, Санда-ушу, Муайтай і Кікбоксінгу».
Дукендо в Бучі, Ворзелі та Гостомелі навчається майже 150 дітей віком від чотирьох років. І це важка робота над собою, духовний ріст, фізичні вправи і вміння
захищати себе та оточуючих.
Багаторазовий призер національних чемпіонатів
серед професіоналів запросив до себе бучанців, щоб
разом дослідити тонкощі вправ, вивчити нову термінологію, попрактикуватися і просто поспілкуватися. «Зірка рингу» атестувала бучанських тренерів
Майстерського рівня (які вже мають чорний пояс)
та тренерів-інструкторів Дукендо - семпаїв. До речі,
бучанцям Дмитру Шулімову та Івану Янковому виповнилося лише 17 років, Володимиру Лісовенку із
Лісової Бучі — ще 16, а Дмитро Чипурний тільки досягнув повноліття. Цілеспрямованість у спорті, тренування, серйозність, здоровий спосіб життя - все це
допомагає юнакам і молоді бути такими успішними
сьогодні.
Геворг Бадалян відмітив успішний прорив бучанця
Тараса Шевченка і подякував йому за співпрацю. До
речі, Тарас Шевченко та Дмитро Чипурний отримали
від Федерації Дукендо України ліцензії на право інструкторської діяльності. Великі надії чемпіон покладає на Дмитра Шулімова та Івана Янкового.

тел.: (04597) 48-305; e-mail: buchanews@ukr.net

www.bucha-rada.gov.ua
Свідоцтво «Про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації»
КВ №7360 ВІД 30.05.2003

В свою чергу бучанські спортсмени висловили величезну подяку виконавчому директору Федерації
Дукендо України, головному тренеру міста Києва
Олександру Стеценку (1-й Майстерський рівень
Дукендо, чорний пояс). Семінар із практичних вправ
і теоретичних моментів стосовно програми підготовки
молоді був дуже актуальним.
Чемпіон світу серед професіоналів Геворг Бадалян
вручив бучанцям іменні сертифікати, інструкторські
ліцензії, сфотографувався з кожним на згадку і пообіцяв скоро приїхати в Бучу, бо чув від багатьох, що
наше місто дуже красиве. «Обов’язково відвідаю Бучу і
казковий парк!», - на прощання сказав він.
Сергій КУЗЬМЕНКО
На фото (зліва направо): Тарас Шевченко, Володимир
Лісовенко, Володимир Мелінчук, Геворг Бадалян,
Дмитро Шулімов, Іван Янковий, напівприсядки
в білому кімоно Дмитро Чипурний
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