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Це – наше
місто!

Проєкт громади переміг у конкурсі
«Stabilization Support Services»

За результатами конкурсу Бучанську ОТГ було
обрано для участі в проєкті «Розвиток соціальної
згуртованості в Україні шляхом посилення регіонального та місцевого соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та інших
осіб, які постраждали від конфлікту».

У вихідні ми
відзначаємо
черговий 118-й
День народження Бучі.

З

кожним роком він набуває
все більшого суспільного значення. Це не просто привід для
святкування, це спосіб вираження єдності громади. Бучанці доводять свою небайдужість ініціативами, які сприяють розбудові
суспільства і розвитку міста.
Віримо у власні сили! Адже місто – це передусім його жителі, це кожен з нас, це наші вчинки, задуми та мрії.
Важливо, щоб ми всі зрозуміли, що спільно несемо відповідальність за його розвиток і майбутнє, а отже, ніхто,
окрім нас самих, не зробить його кращим.
Є міста, які подобаються, в яких хочеться побувати. А є місто, яке любиш. За що? Причини різні. Та їх можна
об’єднати одним внутрішнім відчуттям – «за те, що воно моє».
Працюємо і святкуємо разом!

К

онкурс влаштувала неурядова організація
«Stabilization Support Services» за підтримки посольства Великої Британії в Україні.
Закінчення на стор. 2

АКТУАЛЬНО

Атмосфера з …проєвропейським
кліматом

У столиці пройшов щорічний Інвестиційний
форум Kyiv Investment
Forum 2019.
сновними темами було створення Київської агломерації, сучасні тренди розвитку Київщини та
столиці, презентація найбільш привабливих для інвесторів сфер господарства.
Закінчення на стор. 2

О

Шановна громадо!

Вітаю з 118-ю річницею нашого рідного міста!

Буча – місто з характером і своєю неповторністю. Місто, яке неможливо не любити. Відносини з ним нерідко
складні, але все одно всі ми нескінченно щасливі жити в ньому, бо Буча колоритна і зі своєю душею!
Історію цього міста, його красиві вулиці і будинки, затишні сквери, квітучі клумби – створюємо ми з вами. І
тільки від нас залежить, яким буде наше улюблене місто наступного року і через десять чи п’ятдесят років.
Буча живе в ритмі тисяч сердець, які люблять його, б’ються в унісон і пишаються ним. Успіх кожного з нас
впливає на його успішність, усмішка і позитив – на атмосферу, кожна гарна справа сьогодні – на успіхи завтра.
Кажуть, красиві міста створюють хороші люди. У Бучі таких людей багато, і разом ми можемо поліпшити своє життя і йти шляхом позитивних змін. Ми можемо самі творити його сучасність так, щоб промислове, культурне, спортивне серце міста билося ще багато і багато століть. І всім людям, незалежно від віку, національності та мови, жилося в ньому гідно і по-домашньому затишно.
Бажаю кожному мешканцю мирного неба, міцного здоров’я, сімейного щастя, благополуччя і
здійснення заповітних бажань.
А місту – процвітання і безперервного розвитку. Працюємо над цим разом!
Бучанський міський голова
Анатолій Федорук

Дорогі бучанці!
Прийміть вітання з
нагоди 118-ї річниці з дня
створення Бучі!
Ви живете в унікальному,
передовому та сучасному
місті. Буча – це одночасно
місто-курорт та місто-заповідник. Деякі куточки
Бучі нагадують мені затишні, невеликі європейські
міста. Але, друзі, розслаблятися зарано. Нас із вами турбують численні проблеми, розв’язання яких просто необхідне, аби максимально комфортно в місті було не тільки гостям, а і його
жителям.
Я вірю в те, що разом з вами ми зможемо розвивати
місто, зберігаючи при цьому його природний потенціал. Ми зможемо зробити його кращим для вас та ваших дітей. Я особисто, як народний депутат, буду докладати до цього свої зусилля.
Зі святом, Буча! Процвітання, здоров’я та успіхів
вам, шановні мешканці!
Ольга Василевська-Смаглюк,
народний депутат України

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах
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АКТУАЛЬНО
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Атмосфера з …проєвропейським Проєкт громади переміг у конкурсі
кліматом
«Stabilization Support Services»
Закінчення. Початок на стор. 1
межах проєкту вже проведено й
плануються наступні активності:
−− тренінги щодо застосування конфліктно-чутливого підходу в діяльності та під час прийняття рішень
працівниками ОТГ, а також щодо соціальної згуртованості в громадах і
потреб населення, що постраждало
внаслідок конфлікту;
−− спільні заходи з департаментом соціального захисту, місцевими органами влади та неурядовими організаціями;
−− тренінги з вивчення методології
проведення оцінки потреб надання
соціальних послуг в межах ОТГ;
−− проведення оцінки потреб мешканців/ок громади в соціальних послугах
з методичною та менторською підтримкою експертів/ок програми та ін.
У межах впровадження проєкту відбулася робоча зустріч для обговорення результатів моніторингу щодо залучення дітей, які постраждали внаслідок
збройного конфлікту, до існуючих про-

У

Закінчення. Початок на стор. 1
Анатолій Федорук,
сновними темами було створен- Бучанський міський голова:
ня Київської агломерації, сучасні - Ми готові до співпраці шляхом ствотренди розвитку Київщини та столиці, рення Київської агломерації. Кордонів до
презентація найбільш привабливих для співпраці не існує. «Великому Києву» буінвесторів сфер господарства.
ти, але при збереженні органів місцевого
Не обійшли учасники обговорення самоврядування!
світового Urban-тренду - об’єднання добросусідства столичного регіону в асоціацію «Київська агломерація».
альної сфери. Про це заявив мер Києва
Тематика форуму охоплювала також Віталій Кличко під час виступу на Invest
важливі питання соціально-економіч- in Kyiv Forum 2019.
Креативна економіка, інфраструктурного розвитку Київського регіону в сферах транспортної та супутньої інфра- ні рішення розвитку мегаполісу майбутструктури, соціальних послуг, інформа- нього, культурні, музичні та спортивні
ційних технологій, освіти, охорони здо- події як каталізатор урбаністичного туров’я, адміністративних послуг, «зеле- ризму - ось далеко не повний перелік
них» технологій, креативних індустрій тем, довкола яких велися дискусії.
Олів’є Ведрін, французький політолог
тощо.
Форум зібрав разом міжнародних та і телеведучий, президент Академії глоукраїнських інвесторів, представни- бальних трансформацій у Києві, Габор
ків іноземних муніципалітетів, орга- Багді, віце-мер Будапешта, Раджендра
нів місцевого самоврядування, бізнес, Пачаурі, лауреат Нобелівської премії
миру за 2007 р., прекреативну та ІТспільноти.
зидент Всесвітнього
Минулорічний Інвестиційний
Серед важливих
форуму зі сталофорум міста Києва відбувся 27
завдань, які окресго розвитку, Маттео
листопада та зібрав понад 500
Патроне, виконавлили для себе учасучасників із 23 країн. Під час фо
ники виробити
чий директор ЄБРР
руму було представлено 30 місь
рекомендації, як пеу країнах Східної
ких проєктів для залучення ін
Європи та Кавказу,
ретворити Київську
вестицій в різних сферах іннова
Кортні Фінгер, гоагломерацію на ульційної діяльності.
трасучасний мегаполовний
редактор
«fDi Magazine» груліс - місце тяжіння
для інвесторів, тупи «Financial Times»,
Олена Литвиненко, заступник голористів та інноваційних підприємців.
Сучасний мегаполіс - це організм. А ви Офісу Ради Європи в Україні, Яцек
будь-які інфраструктури - це інстру- Майхровски, мер Кракова та багато інмент. Проблеми, які утворюються, для ших задавали тон обговоренню, ділиликожного міста унікальні. Інвестору при ся досвідом.
цьому дуже хочеться розуміти, що фоПодія стала своєрідним сигналом до
кус, який місто для себе визначило, роз- об’єднання та взаємовигідного міжрахований не на рік і не на два.
муніципального співробітництва для
Об’єднання в асоціацію «Київська пришвидшення соціально-економічноагломерація» пришвидшить соціаль- го розвитку всіх залучених громад.
Учасники в один голос заявили, що
но-економічний розвиток усіх залучених громад. А також сприятиме ефек- мистецькі заходи цілком можуть стати
тивному плануванню транспортної інф- справжнім «туристичним магнітом», а
раструктури міста та приміської зони, українське мистецтво - лакмус емоційрозвитку швидкісного електротран- ного інтелекту суспільства.
Пресслужба БМР
спорту, будівництву нових об’єктів соці-

О

МІСТА-ПОБРАТИМИ

З днем народження, Тячів!
Цими вихідними прекрасне місто-побратим Тячів святкувало
690 років з дня свого заснування.
ерця мешканців переповнювала
радість і гордість за місто, яке стало затишною домівкою для людей щедрої душі, багатих традицій, відкритих
для інновацій і дружніх стосунків.
Уже 13 років Бучу із цим містом
Закарпаття єднають стосунки, які щороку міцніють і розвиваються у найрізноманітніших галузях.
Привітати жителів з днем народження Тячева відбула делегація на
чолі з Бучанським міським головою
Анатолієм Федоруком.

С

– Ви маєте славну історію, її досліджуєте, вивчаєте і пишаєтеся нею. Ви
маєте прекрасне сьогодення і надбання, а особливо, зважуючи на вимогливість громади і бажання влади реалізо-

Волонтерка США відкриє
English Speaking club у ЗОШ №5

Цього року колектив бучанської спеціалізованої
школи №5 радо зустрічає волонтерку Корпусу Миру
Соню Шерр. Соня приїхала в Україну за програмою
«Response» - це короткострокова річна спеціалізована
програма, за якою досвідчені експерти і спеціалісти
співпрацюють з організаціями та школами України
у сферах підвищення грамотності та розвитку лідерства в громадах.
оня приїхала до нас з американського штату Вермонт, у
минулому вона журналіст, наразі - сертифікований викладач англійської мови, як другої іноземної. Це не перший
її досвід волонтерства, до цього вона побувала вже в кількох
країнах. За власним бажанням Соня залишилась в Україні
ще на рік, адже торік вона працювала в Черкаській школі.
Впродовж року учні нашої школи матимуть унікальну можливість вивчати англійську мову з носієм. Соня буде працювати в парі з вчителями англійської мови та про-

С

грам або розробки спеціальних цільових програм з Анною Борисовою, радницею по Київській області благодійної
організації «Stabilization Support Service».
Також обговорили наступні кроки
в створенні соціального паспорта в
межах проєкту «Розвиток соціальної
згуртованості в Україні шляхом посилення регіонального та місцевого соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та інших осіб,
які постраждали від конфлікту» благодійною організацією «Stabilization
Support Services» за підтримки посольства Великої Британії в Україні.
Пресслужба БМР

вувати ці плани, ви маєте завтрашній прекрасний світлий день в межах
об’єднаної територіальної громади. А
я зі свого боку хочу зробити акцент на
тому, що тішуся від співпраці з вашим
містом, з вашою громадою, – зі словами привітання та з побажаннями міцного здоров’я, натхнення, родинного
затишку та успіхів у всіх починаннях
звернувся Анатолій Петрович до громади міста. Також передав міському
голові подарунок для громади міста
Тячів від Бучанської ОТГ.
У місті відбулися різноманітні святкові заходи: святкова хода центральною вулицею, урочистості, концерт,
зустрічі добрих друзів з інших делегацій тощо.
Музичний подарунок з нагоди дня
міста мешканцям Тячева приготував
народний колектив Бучанської громади «Блиставчанка».

Фотофакт

водитиме уроки (18 годин на тиждень) для учнів середньої
та старшої школи відповідно до загального розкладу занять.
Окрім того, щотижня будуть проводитись засідання англомовного дискусійного клубу. Вже зовсім скоро запросять
учнів на чергове зібрання English Speaking club.
Також дуже важливою частиною роботи Соні Шерр та
вчителів нашої школи буде проведення методичних семінарів для вчителів англійської мови міста Бучі та об’єднаної
громади.

Почесні громадяни
ОСОБИСТІСТЬ

«Моє істинне призначення в тому,
щоб служити іншим людям»

Всіх, хто знає Ганну Василівну Назаренко, зовсім не здивувало рішення присвоїти їй звання «Почесний громадянин м. Буча». Адже вона – прекрасна
людина, яка в першу чергу думає про інших. Усе своє трудове життя пані Назаренко не просто обіймала посади, а невтомно працювала на благо громадян та держави, співпрацювала з громадськими організаціями та постійно
опікувалася тими, хто потребує допомоги. А крім того, Ганна Василівна дуже
цікава особистість, з якою журналістам «БН» вдалося поспілкуватися.

– Ганно Василівно, що для вас місто
Буча?
– У місті я разом з родиною проживаю з 1982 року, після отримання службового житла. На той час працювала
у відділі охорони здоров’я Київського
облвиконкому, а чоловік – лікарем
Ірпінської станції швидкої медичної допомоги. Перше враження від населеного
пункту, яке тоді було селищем міського
типу, це лісові насадження поміж житловими будинками, чисте повітря і помірний ритм життя. Навіть міжміська
автомагістраль Київ – Ковель була тоді
не такою «галасливою». А можливо, ми
були молодими і хотілось горіти, а не
тліти, знайти своє справжнє Я і зрозуміти, в чому істинний сенс життя.
– І в чому на ваш погляд істинний
сенс життя?
– Вміння зрозуміти, як зробити своє
життя гармонійним, корисним суспіль-

ству та досягти просвітленої мудрості:
я постійно навчалась (школа, медичне
училище, медичний інститут), удосконалювалась, не гналась за задоволеннями, вчилася задовольнятись малим
та насолоджуватись красою навколишнього світу. Саме все це допомагало занурюватися в себе, відкривати невідомі глибини власної душі. І в підсумку

Ганна Василівна Назаренко народилася в с. Кропивне
Бахмацького району Чернігівської області. Має вищу освіту:
закінчила Київський медичний інститут за кваліфікацією лікар-гігієніст, епідеміолог.
Розпочала свою трудову діяльність у 1967 році на посаді
помічника державного санітарного інспектора, Київської обласної санітарно-епідеміологічної станції. Поки навчалася в
інституті теж працювала, за сумісництвом. Після закінчення за направленням державної комісії працювала лікарем-інспектором та начальником сектору кадрів відділу охорони
здоров’я виконавчого комітету Київської обласної ради.
Згодом обіймала посади заступника головного лікаря з
медичного обслуговування населення Ірпінської центральної міської лікарні, багаторічний керівник Управління праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи Бучанської міської ради.
З 2009 року – радник Бучанського міського голови з питань реалізації соціальної політики.

зрозуміла – моє істинне призначення в
тому, щоб служити людям, а для цього
треба якомога більше віддавати.
– Чи траплялися якісь невдачі на
життєвому шляху?
– Кожна подія в моєму житті наповнена глибоким змістом, а невдачі в особистому або професійному житті – це все
уроки особистісного росту. Мені здається, правильно засвоєні уроки приносять
нагороди. Філософи кажуть, що минуле
– великий вчитель, і це правда.
– Понад 25 років ви вегетаріанка.
Чи важко це?
– Правильно буде сказати – я притримуюся здорового способу життя без
м’яса. Мене завжди цікавила психологія довгожителів і людей, які живуть в
духовній гармонії. Саме це допомагає
звільнитися від повсякденної втоми,
підтримує життєві сили, зміцнює фізичне і духовне здоров’я.
– А чи може бути старість без хвороб?
– Так, але необхідно мати дві якості,
без яких неможлива гармонія – це вміння керувати своїми почуттями, і друга
– відповідальність за свої вчинки і рішення. Тільки, якщо вони позитивні,
наповнені любов’ю, вони дадуть нам
можливість фізичного благополуччя в
тілі і здорового духу. Лише коли кожна клітина нашого організму наповнена
любов’ю, там не буде місця для хвороби.
Спілкувалася Ірина Біба

Ганна Василівна брала участь у створенні установи –
Управління праці, соціального захисту та захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи БМР. Брала участь
у підготовці та перебудові приміщення, куди переведено
управління праці, займалась оснащенням закладу та укомплектуванням робочих місць. Також разом з колегами запроваджувала в новоствореному управлінні праці прийом громадян за зразком міжнародного проєкту «Єдина приймальна громадян», який функціонує до нинішнього часу.
У 2008 році разом з Українським фондом соціальних інвестицій запровадили в м. Буча соціальний проєкт «Розвиток
реабілітаційного центру для нарко- та алкозалежних» (чоловіче та жіноче відділення), який функціонує й донині.
Щорічно в центрі проходить реабілітацію 190-200 людей.
Ганна Василівна тісно співпрацює з Бучанською міською
радою, міськими громадськими організаціями. А крім того –
талановитий керівник, має чудові організаторські здібності,
ініціативна і принципова.

Світла пам’ять
Почесному громадянину Бучі
Яцуку Семену Никоновичу

Місто
Буча
Осінні барви золотисті

Тумани стеляться мов дим
Все місто в золотім намисті
Це наша Буча. Отчий дім.
Іду я вулицями міста,
Ось на Жовтневій в сяйві-сяйв
Мов скіфська пектораль барвиста
Збудований меморіал.
Величний пам’ятник Вітчизні,
Бійцям, що в землю полягли.
Вони в часи жорстокі, грізні
Усе зробили, що змогли.
А на Вокзальній, біля траси
Афганцям пам’ятка стоїть,
Мов не герої і не аси,
а ви постійте, помовчіть.
Згадайте ви часи прийдешні,
Хто був правий тоді, хто ні…
Згадайте хлопців ви тутешніх,
Які згоріли в тій війні.
Йдемо. І знову обеліски,
І знову світяться вогні.
На Чкалова, там, на узліссі
Чорнобильці встають з пітьми.
Сьогодні свято. Ми вітаєм
Та славим громадян своїх,
Але і тих не забуваєм,
Хто це свято нам зберіг.
Бо свято – тим воно і свято,
Святкую я, святкуєш ти
І пам’ятаємо ми свято
Про тих, хто впав, поліг в борні.
Чудова Буча, славні люди
Дай Бог не знати нам біди,
І хай в житті вам щастя буде
Сьогодні, завтра і завжди!
Семен Стохід

Герой

Олександр Єрощенко – захисник України

Почесний статус буде вручено мамі
Сашка, Наталії Іванівні, і доньці Анні,
які мешкають у Бучі.
– Від себе особисто хотів би подякувати міському голові Бучі Анатолію
Федоруку, секретарю ради Василю
Павловичу та депутатському корпусу за таке ухвалене рішення, – додав
Анатолій Кушнірчук. – То дуже почесно,
шановано та правильно.
Наше безмежне ДЯКУЮ Героюбучанцю. Світла пам’ять Олександру
Єрощенку. Слава Україні!

Загинув поблизу Дебальцева

М

олодшому сержанту з 3-ї роти, 1-го штурмового батальйону 95-ї бригади ДШВ ЗСУ Єрощенку
Олександру Сергійовичу – звання
«Почесний громадянин міста Буча»
присвоєно посмертно.
– Відважний Воїн, що жив у Бучі, –
згадує Олександра Єрощенка військовий капелан Анатолій Кушнірчук. –

Фотофакт

Він загинув 14 лютого 2015 року в контактному бою поблизу Дебальцева,
відволікши ворога та фактично взявши вогонь на себе, чим врятував інших
Захисників, яких Сашко знав всього пів
години.., щойно їх нагодувавши.., бо зустрілись на фронті та були голодні...
Але зненацька зав’язався контактний
бій із диверсантами окупанта.

ПАМ’ЯТЬ

Лікар від Бога

Людське життя, як одна мить... І
кожна людина повинна встигнути
зробити все можливе, аби лишити
по собі добру пам’ять. І треба визнати, що далеко не всім вдається
це зробити. Та все ж такі люди є серед нас.

М

инулими вихідними народні
колективи Бучанськоі громади провели утворчих відрядженнях:
«Блиставчанка» мешканців Тячева та
гостей із Днем міста вітала.
А «Барви Полісся» із Луб’янки та
«Співуче Полісся» із Гаврилівки дарували своє мистецтво на фестивалі
дерунів у Коростені.

М

ені, звичайній людині, пощастило жити поруч з доброю, щирою, безкорисною і світлою людиною,
якою пишається родина і Гаврилівська
громада. Це лікар від Бога, привітний,
гостинний і співчутливий та безкорисний Микола Кузьмич Архипенко.
На жаль, ось уже чотири роки спливає у вересні, як його, нашого «доктора», немає серед нас… Ми поважали

Архипенко Микола Кузьмич,
лікар, медик Медичної служби
Майдану 03.06.1949 – 14.09.2015
Народився в с. Гаврилівка
Київської обл. Навчався в Вінниць
кому медичному училищі, а зго
дом в Черкаській медичній акаде
мії, Київському національному ме
дичному університеті ім. О. О. Бого
мольця здобув фах лікаря.
Учасник Революції гідності.
Миколу Кузьмича за життя і згадуємо
добрим словом сьогодні.
Згадуємо не тільки ми, його односельці, ім’я Миколи Архипенка внесено

У Вінниці встановлено пам’ятну стелу
біля Медичного коледжу

в список медиків-волонтерів України,
які надавали медичну допомогу під час
майданівських подій.
Наталія Молчанова
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ОФІЦІЙНО

єдина родина

Стипендіати, благоустрій,
вартість послуг…

АКТУАЛЬНО

Понад сто питань розглянули
члени виконавчого комітету Бучанської міської ради на засіданні, що відбулося 17 вересня.

Гімназію добудують!

На засіданні робочої групи з питань дофінансування об’єктів з
Державного фонду регіонального розвитку ухвалено рішення
щодо будівництва гімназії по
вул. Вишневій!
ро це повідомила на своїй сторінці в соцмережі народний депутат України по округу 96 Ольга
Василевська-Смаглюк.
«У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
відбулось засідання робочої групи...
За результатами засідання, за 3-ма
об’єктами нашого округу було прийнято позитивне рішення».
Серед вказаних народним депутатом об’єктів – будівництво гімназії
на 14 класів по вул. Вишневій в м.
Буча, на яке виділено 59 млн. грн.

П
С

тан готовності підприємств житлово-комунального господарства
та соціально-культурних закладів,
двомісячник з благоустрою, стипендіати міського голови, вартість платних послуг, земельні, архітектурні,
бюджетні та інші питання.
Про надважливі для громади рішення читайте на шпальтах газети
«Бучанські новини».

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Зміни в адміністраціях.
Що пропонують нардепи

У парламентській фракції партії
«Слуга народу» готують нові законопроєкти, у яких хочуть узагалі
скасувати посаду голови Київської
міської державної адміністрації,
залишивши лише виборну посаду міського голови. Також можуть
зникнути посади обласних та районних голів державних адміністрацій у всій Україні.
ро це в інтерв’ю LB.ua розповів
перший заступник голови фракції партії «Слуга народу» Олександр
Корнієнко.
«Можливо, в новій редакції закону
«Про столицю» такої позиції як глава КМДА взагалі не буде. Зрозуміло,
що зараз вона є в Конституції, але в
тих змінах, які ми плануємо загалом
щодо децентралізації, не буде глав
ОДА», – зазначив Корнієнко.
Замість голів облдержадміністрацій будуть префекти.
«Київ хоч і регулюється окремим
законом «Про столицю», але він не
може випадати із загальної канви.
Якщо в усій країні не буде ОДА, чому
вона буде в Києві? Відповідно «танці» навколо посади голови КМДА
вже втрачають актуальність», – сказав Корнієнко.
Законопроєкт нині готує група депутатів зі «Слуги народу».
Оприлюднити його обіцяють найближчим часом.
«Зараз у нас є ради, виконкоми,
КМДА. Якщо виписувати структуру
їхньої діяльності, виходить жах з купою стрілок: один призначає, інший
погоджує, третій управляє. Запитує
четвертий. У результаті зрозуміти,
хто за що несе відповідальність, не
можна. Завершення процесу децентралізації, як ми його бачимо, спрямовано на те, щоб спростити цю схему. Щоб було зрозуміло, звідки береться чиновник. Є рада, яку вибирають люди, є мер, якого також вибирають люди. Далі ми дискутуємо, звідки
береться керівник виконкому – його
призначає мер за погодженням з радою або сама рада. Є розуміння, що
для такої країни, як Україна, мер міста – дуже завантажений персонаж
сам по собі. У нього багато представницьких функцій, політичної роботи.
Йому важко займатися оперативним
управлінням міста. Таку (нову) модель ми побачили в Європі», – сказав
Корнієнко.

ВИХОВАННЯ

Родючі грядки
«Козачка»
Малеча разом зі своїми вихователями збирали на власному «городі» вирощені з любов’ю овочі
та бобові.

Ворзель

Поповнення
бібліотеки

До Ворзельської бібліотеки з подарунками завітав Володимир В’ятрович, директор Українського інституту національної
пам’яті, і віднедавна ворзелянин.
удовими книжками, які бережуть історію сьогодення, поповнився фонд селищної бібліотеки.

Ч

НАША ГОРДІСТЬ

Ксенія Хомутова –

фіналістка програми FLEX

Цього року учениця школи №5 Ксенія Хомутова розпочала навчання
в американській школі, оскільки
ще в кінці весни стала фіналісткою
Програми обміну майбутніх лідерів (FLEX).

К

сенія цілий рік проведе в штаті
Алабама, на березі Мексиканської
затоки і, сподіваємося, привезе багато
цікавих вражень та набуде безцінного
досвіду.
Вітаємо нашу землячку і бажаємо
здійснення мрій!
FLEX – програма культурного обміну, яку здійснює Бюро у справах
освіти та культури Державного департаменту США та адмініструє в
Україні організація «Американські Ради з Міжнародної освіти: ACTR/
ACCELS» (American Councils) за підтримки Міністерства освіти і науки
України. Програма надає школярам стипендії, які дають їм змогу подорожувати до Сполучених Штатів, навчатися в американській школі протягом одного академічного року і проживати в американській родині.
Отримати докладну інформацію щодо програми обміну та стежити
за новинами щодо дати та місця проведення першого тестування для
Київської області можна за посиланням http://www.americancouncils.
org.ua/uk/pages/36/

П

АКТУАЛЬНО

В

одночас і підпушили землю, підготувавши її до осінньо-зимового періоду.

Стипендії міського голови
найкращим юнакам і дівчатам
У Бучі визначено 30 володарів
іменних стипендій міського голови активній молоді.

С

пеціальна комісія визначила стипендіатів з-поміж багатьох претендентів.
Подавали заявки члени громадських
організацій, діяльність яких пов’язана з розвитком молодіжної політики
в громаді, керівники освітніх закладів, гуртків, спортивної школи, школи
мистецтв.
Серед головних критеріїв – значні
успіхи в громадській роботі, активне
сприяння розвитку молодіжної політики в місті, країні та підвищенню на-

ціональної свідомості населення, високі досягнення в навчанні, спорті, мистецтві.
Традиційно, відзначення стипендіатів відбудеться під час урочистостей з
нагоди Дня міста.

БЛАГОУСТРІЙ

Чисте довкілля

Із 18 вересня до 18 листопада в
громаді триватиме осінній двомісячник із благоустрою.

З

цією метою під час засідання виконкому утворено міський штаб з
питань організації проведення двомісячника, який очолює Бучанський
міський голова Анатолій Федорук. До
його складу ввійшли в.о. старости сіл
Блиставиця, Луб’янка та Гаврилівка,
керівники підприємств та установ, депутати.
Згідно із прийнятим рішенням затверджено графік проведення робіт,
відповідно до якого керівники підприємств, організацій, установ, дошкіль-

них та шкільних закладів, торговельної
мережі, жителі приватного сектору повинні виконати комплекс заходів, спрямованих на поліпшення стану довкілля, а саме: благоустрою міста, санітарній очистці лісосмуг уздовж доріг, прилеглих територій до будівель, закладів
освіти, культури, медицини, житлового
фонду міста, парків, скверів, дитячих та
спортивних майданчиків, вулиць.
Депутати Бучанської міської ради за
визначеними округами та в.о. старост
сіл Блиставиця, Луб’янка, Гаврилівка,
Тарасівщина залучатимуть громадськість до проведення заходів, спрямованих на поліпшення стану довкілля.
До 19 листопада звіти про виконану
роботу треба надати до інспекції з благоустрою.

UA:Перший

6:00 М/с «Тачки проти».
6:05 М/с «Врумiз».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,1
5:00,18:00,21:00,23:05,2:00,5:35
Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
(16+).
11:25,14:15 Телепродаж.
11:45,4:45 Своя земля.
12:00 Енеїда.
13:10,20:30 Бюджетники.
13:45,23:30,3:00 #ВУкраїнi.
14:30 Д/с «Аромати Мексики».
15:15 Д/с «Морська кухня».
17:15 Плiч-о-плiч.
17:30 Перша шпальта.
18:25 “Зворотнiй вiдлiк”.
21:30 The Best FIFA Football Awards
2019.
0:00 Телепродаж Тюсо.
2:25 Погода.
2:30 Схеми. Корупцiя в деталях.
3:25 Розсекречена iсторiя.
4:20 Разом.
5:05 Спiльно.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:3
5,5:20 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:20,12:20,13:05 «Мiняю жiнку».
14:05 «Сiмейнi мелодрами».
15:05 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Наречена зi Стамбула».
19:20 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Свати».
22:45 «Грошi».
0:00,0:45 «Танцi з зiрками».
3:55 Т/с «Центральна лiкарня».
(16+).

Iнтер

3:20 «Три сестри».
4:45 «Школа доктора Комаровського. Невiдкладна допомога».
5:10 «Top Shop».
5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,18:00,19:00,1:55 «Стосується
кожного».
11:15,12:25 Х/ф «Шок». (16+).
13:40 Х/ф «Хто є хто?» (16+).
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок. Сiмейна хронiка».
23:50 Т/с «Схiднi солодощi 2».
(12+).
2:40 «Подробицi» - «Час».

ICTV

4:35 Скарб нацiї.
4:45 Еврика!
4:55 Служба розшуку дiтей.
5:00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:45 Громадянська оборона.
6:35 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10:10 Не дай себе ошукати.
11:25,13:20 Х/ф «Королi вулиць».
(16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:05,16:20 Х/ф «Сiмейне

пограбування». (12+).
16:30 Х/ф «Тiлоохоронець кiлера».
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Бiльше нiж правда.
21:25 Т/с «Один у полi воїн». (12+).
22:25 Свобода слова.
23:55 Т/с «Конвой». (12+).
1:45 Стоп-5.

Новий канал
.

3:00,2:45 Зона ночi
4:50 Абзац.
6:45,7:55 Kids` Time.
6:50 М/с «Том i Джерi шоу».
8:00 М/ф «Тарзан 2».
9:30 М/ф «Робiнзон Крузо. Дуже
заселений острiв».
11:30 Х/ф «Вона - чоловiк».
13:30 Х/ф «Змiшанi». (16+).
15:50 Х/ф «Лисий нянька:
Спецзавдання».
17:40 Х/ф «Крокодил Дандi». (16+).
19:50 Х/ф «Крокодил Дандi 2».
22:00 Т/с «Подорожники». (12+).
23:00 Х/ф «Одружуся з першою
зустрiчною». (16+).
0:40 Т/с «Ми - такi». (12+).
2:40 Служба розшуку дiтей.

СТБ

7:00,10:05 Т/с «Коли ми вдома».
11:55 МастерШеф. (12+).
14:55,19:00,23:45 Хата на тата.
17:30,23:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
21:00 Т/с «Вибiр матерi».

Канал «Україна».

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,2:15 Зоряний шлях.
11:20,3:10 Реальна мiстика.
13:20,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (16+).
16:00,23:30 Iсторiя одного злочину.
(16+).
18:00 Т/с «Пошта». (12+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Улюбленi дiти», 1 i 2 с.
(16+).
1:45 Телемагазин.

ТК «Київ»

8:00 Мультляндiя.
8:30 Т/с «Таємниця старого мосту»,
24 с. (12+).
9:00,11:00,13:00,17:00,19:00,21:00
,2:40 СТН.
9:30 Т/с «Таємниця старого мосту»,
25 с. (12+).
10:15 Т/с «Таємниця старого
мосту», 26 с. (12+).
11:10 Т/с «Таємниця старого
мосту», 27 с. (12+).
12:00,0:15 «Лiкар знає».
13:10 Д/с «Безглуздi винаходи»,
7 с.
13:40 #ВУкраїнi.
14:10,1:10 «Депутатська приймальня».
15:00,6:15 СТН-Панорама.
16:00 Т/с «Пуаро», 13 с. (12+).
18:20 Т/с «Пуаро», 14 с. (12+).
20:00 Д/с «Безглуздi винаходи»,
7 i 8 с.
21:30,1:55 60 хвилин з В. Климчуком.
22:30 Т/с «Загадковi вбивства», 23
с. (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
2:50 Життєвi iсторiї.
7:00 Телемаркети.

Вівторок • 17 вересня
UA:Перший

6:00 М/с «Тачки проти».
6:05 М/с «Врумiз».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,1
5:00,18:00,21:00,23:10,2:00,5:20
Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
(16+).
10:25 Т/с «Елiза». (12+).
11:20,14:15 Телепродаж.
11:45 Своя земля.
12:00 Енеїда.
13:10 Хто в домi хазяїн.
13:45 Вiдкривай Україну з
Суспiльним.
14:30 Д/с «Аромати Мексики».
15:15 Бюджетники.
15:45,19:30 Плiч-о-плiч.
15:55,2:30 «Зворотнiй вiдлiк».
18:25 Тема дня.
19:55 Д/с «Життя з левами».
21:25,23:40,5:45 UA:Спорт.
21:45 Нашi грошi.
22:15 Д/с «Особливий загiн».
0:00 Телепродаж Тюсо.
4:25 Д/с «Як працюють машини».
4:50 Перша шпальта.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:3
5,5:20 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку».
13:15 «Сiмейнi мелодрами».
14:15 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Наречена зi Стамбула».
(12+).
19:20 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Свати».
22:45,0:45 «Мiняю жiнку 14».
2:35 Т/с «Центральна лiкарня».
(16+).

Iнтер

3:25 «Три сестри».
5:10 «Top Shop».
5:25,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:00 Т/с «Не жiноча робота».
(12+).
12:25 Х/ф «Трьох потрiбно
прибрати».
14:10,15:00 «Речдок».
16:00 «Роман з Ольгою».
18:00,19:00,1:55 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок. Сiмейна хронiка».
23:50 Т/с «Схiднi солодощi 2».
(12+).
2:40 «Подробицi» - «Час».

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,20:20 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10:00 Бiльше нiж правда.
11:00,13:20,16:20 Т/с «Танк». (16+).

12:45,15:45 Факти. День.
16:30 Х/ф «Всесвiтня вiйна Z».
(16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
21:25 Т/с «Один у полi воїн». (12+).
0:40 Т/с «Конвой». (12+).
2:25 Стоп-5.

Новий канал

3:00,2:40 Зона ночi.
4:00 Абзац.
5:45,6:55 Kids` Time.
5:50 М/с «Том i Джерi шоу».
7:00 Т/с «Бiблiотекарi». (16+).
8:00 Т/с «Цiлком таємне». (16+).
12:50 Х/ф «Конвоїри». (16+).
15:00,22:00 Т/с «Подорожники».
(12+).
15:50,21:00 Вар`яти. (12+).
16:50 Хто зверху? (12+).
19:00 Хто проти блондинок? (12+).
23:00 Х/ф «Селюк в Беверлi Хiллз».
0:50 Т/с «Ми - такi». (12+).

СТБ

6:25,9:30 Т/с «Коли ми вдома».
11:25 МастерШеф. (12+).
14:35 Хата на тата. (12+).
17:30,23:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
(16+).
19:00 Наречена для тата. (12+).
21:00 Т/с «Вибiр матерi».
23:45 Один за всiх. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,2:30 Зоряний шлях.
11:20,3:10 Реальна мiстика.
13:20,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (16+).
16:00,0:00,2:10 Iсторiя одного
злочину. (16+).
18:00 Т/с «Пошта». (12+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Улюбленi дiти», 3 i 4 с.
(16+).
23:20 Контролер.
1:40 Телемагазин.

ТК «Київ»

8:00 Мультляндiя.
8:30 Т/с «Таємниця старого мосту»,
26 с. (12+).
9:00,11:00,13:00,17:00,19:00,21:00
,2:50 СТН.
9:30 Т/с «Таємниця старого мосту»,
27 с. (12+).
10:15 Т/с «Таємниця старого
мосту», 28 с. (12+).
11:10 Т/с «Таємниця старого
мосту», 29 с. (12+).
12:00,0:15 «Лiкар знає».
13:10 Д/с «Безглуздi винаходи»,
8 с.
13:40 «У фокусi Європа».
14:10,1:10 «Депутатська приймальня».
15:00,6:15 СТН-Панорама.
16:00 Т/с «Пуаро», 14 с. (12+).
18:20 Т/с «Пуаро», 15 с. (12+).
20:00 Д/с «Безглуздi винаходи»,
9 i 10 с.
21:30,1:55 60 хвилин з В. Климчуком.
22:30 Т/с «Загадковi вбивства», 1
с. (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
2:55 Життєвi iсторiї.
7:00 Телемаркети.

Середа • 18 вересня

UA:Перший

6:00 М/с «Тачки проти».
6:05 М/с «Врумiз».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,1
5:00,18:00,21:00,23:10,2:00,5:20
Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Елiза». (12+).
11:20,14:15 Телепродаж.
11:45,4:05 Своя земля.
12:00 Енеїда.
13:10,3:40 #ВУкраїнi.
13:40,17:10 Плiч-о-плiч.
14:30 Д/с «Аромати Мексики».
15:15 Хто в домi хазяїн.
15:45 Вiдкривай Україну з
Суспiльним.
16:15 Д/с «Морська кухня».
17:30 Нашi грошi.
18:25,2:35 Тема дня.
19:30,4:50 Спiльно.
19:55 Д/с «Життя з левами».
21:25,23:40,2:25,5:45 UA:Спорт.
21:45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:15 Д/с «Левиний рик».
0:00 Телепродаж Тюсо.
3:30 Погода.
4:25 Схеми. Корупцiя в деталях.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:3
5,5:20 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку».
13:15 «Сiмейнi мелодрами».
14:15 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Наречена зi Стамбула».
(12+).
19:20 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Свати».
22:45,23:45 «Свiт навиворiт 10:
Бразилiя».
0:45 Т/с «Центральна лiкарня».
(16+).

Iнтер

3:25 «Три сестри».
5:10 «Top Shop».
5:25,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:00 Т/с «Не жiноча робота».
(12+).
12:25 Х/ф «Корсиканець».
14:10,15:00 «Речдок».
16:00 «Роман з Ольгою».
18:00,19:00,1:50 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок. Сiмейна хронiка».
23:50 Т/с «Схiднi солодощi 2».
(12+).
2:35 «Подробицi» - «Час».

ICTV

4:00 Скарб нацiї.
4:10 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,10:10 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.

11:50,13:20,16:25 Т/с «Конвой».
(12+).
12:45,15:45 Факти. День.
16:45 Х/ф «Королi вулиць». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
21:25 Т/с «Перевiрка на мiцнiсть».
23:30 Т/с «Невиправнi». (16+).
1:25 Т/с «Один у полi воїн». (12+).
3:05 Стоп-5.

Новий канал

3:00,2:50 Зона ночi.
4:10 Абзац.
5:45,7:05 Kids` Time.
5:50 М/с «Том i Джерi шоу».
7:10 Т/с «Бiблiотекарi». (16+).
8:10 Т/с «Цiлком таємне». (16+).
13:00 Х/ф «Крокодил Дандi». (16+).
15:10,22:00 Т/с «Подорожники».
16:00,21:00 Improv Live Show. (12+).
17:00 Хто зверху? (12+).
19:00 Дiти проти зiрок.
23:00 Х/ф «Шахраї». (16+).
0:50 Т/с «Ми - такi». (12+).
2:45 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:35,9:35 Т/с «Коли ми вдома».
11:35 МастерШеф. (12+).
14:25 Хата на тата. (12+).
17:30,23:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
(16+).
21:00 Т/с «Вибiр матерi».
23:45 Зваженi та щасливi. (12+).
2:00 «Зважся!» (12+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,2:30 Зоряний шлях.
11:20,3:10 Реальна мiстика.
13:20,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (16+).
16:00,0:00,2:10 Iсторiя одного
злочину. (16+).
18:00 Т/с «Пошта». (12+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Улюбленi дiти», 5 i 6 с.
23:20 Гучна справа.
1:40 Телемагазин.

ТК «Київ»

8:00 Мультляндiя.
8:30 Т/с «Таємниця старого мосту»,
28 с. (12+).
9:00,11:00,13:00,17:00,19:00,21:00
,2:50 СТН.
9:30 Т/с «Таємниця старого мосту»,
29 с. (12+).
10:15 Т/с «Таємниця старого
мосту», 30 с. (12+).
11:10 Т/с «Таємниця старого
мосту», 31 с. (12+).
12:00,0:15 «Лiкар знає».
13:10 Д/с «Безглуздi винаходи»,
9 с.
13:40 «Глобал 3000».
14:10,1:10 «Депутатська приймальня».
15:00,6:15 СТН-Панорама.
16:00 Т/с «Пуаро», 15 с. (12+).
18:20 Т/с «Пуаро», 16 с. (12+).
20:00 “Kiev-Live” з С. Дойко.
21:30,1:55 60 хвилин з В. Климчуком.
22:30 Т/с «Загадковi вбивства», 2
с. (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
2:55 Життєвi iсторiї.
7:00 Телемаркети.

Астрологічний прогноз на 23–29 вересня 2019 року
ОВЕН (21.03-20.04).
У понедiлок, можливо, пiдведе
зв`язок, i призначена зустрiч вiдкладеться на невизначений перiод. У середу не кидайтеся в крайнощi, хапаючись за
багато справ одночасно, а краще оберіть головну справу i доведiть її до кiнця. У четвер
вам доведеться обстоювати свою думку, адже за помахом чарiвної палички вашi проблеми не розв’яжуться.

РАК (22.06-22.07)
Вам будуть потрiбні витримка
i самоконтроль, щоб досягти своєї мети. Не вiдкидайте допомогу друзiв, але не розраховуйте тiльки на
них, ви не застрахованi вiд їх безпечностi.
Вiдкидайте непрактичнi рiшення i вiдмовляйтеся вiд дiй у разі виявлення найменших ознак авантюризму. В кiнцi тижня
вiдчуєте, що домоглися свого.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Настав сприятливий момент
для змiн. Проблеми треба розв’язувати, а не переживати з їх приводу. А якщо ви не в змозі змiнити обставини, необхiдно термiново змінити ставлення до
них. Чинiть саме так, i тодi хмари над вашою головою зникнуть безслiдно. У п`ятницю спирайтеся на свою думку, нехай
думка оточуючих вас не хвилює.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Життя пiднесе на цьому тижнi багато сюрпризiв, але не тiльки
приємних. У середу ви можете вдало використовувати кориснi зв`язки, зробивши для
себе серйозний професiйний вибiр. У п`ятницю вам захочеться піти наперекiр iншим,
але краще цього не робити. У вихiднi постарайтеся бiльше часу придiляти близьким.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
На цьому тижнi ви можете стати
популярною особистiстю, ви будете в центрi подiй. З вами всі захочуть спiлкуватися. Вiдкриваються новi перспективи i
можливостi, як в роботi, так i в особистому
життi. У понедiлок можуть статися втiшнi
подiї, якi полiпшать ваш настрiй. У п`ятницю контакти з керiвництвом принесуть користь i вирiшать важливi питання. У суботу
постарайтеся вiдпочити за мiстом.

ДІВА (24.08-23.09)
На цьому тижнi вам, можливо, доведеться навiть ховатися вiд
шквалу пропозицiй, який раптово впаде на
вас. У вiвторок необхiдно зосередитися i багато часу присвятити роботi, щоб встигнути
реалiзувати намiченi плани. У середу колеги можуть випробувати вашi нерви на мiцнiсть, постарайтеся не помiчати невдалих
жартiв i дрiбних причiпок. Недiля - гарний
день для багатьох починань.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
У вас буде сприятлива можливiсть змiнити життя i кар`єру в
кращий бік. Можливi несподiванi
зустрiчi i знайомства. Будьте пильнi, ви
маєте бути на виду. Не довiряйте чуткам,
iнакше самi ж зіпсуєте стосунки з близькою людиною. У четвер ви повиннi подолати всi труднощi самостiйно. У п`ятницю
надійде важлива новина, яка може перевернути все ваше життя.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Щоб успiшно просуватися вперед, вам потрiбно забути про сумнiви i комплекси. В серединi тижня
можливий варiант вiдрядження або дiлової
подорожi. У вiвторок не проявляйте вiдкрито дружнiх почуттiв, хоча вас i потягне на
вiдвертiсть. Не квапте подiї i не поспiшайте втiлювати плани в життя, не продумавши
до дрiбниць.

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Пора скинути із себе лiнь i
млiсть i знову кинутися до нових
цiлей i звершень. Починайте з понедiлка. Вас чекають новi проєкти, завдання, плани. I все це обiцяє успiх i прибуток.
I в особистому життi у вас все складається саме так, як ви давно мрiяли. Недiля вдалий день для активного вiдпочинку на
лонi природи.

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
На цьому тижнi вам корисно
пiдбити певний пiдсумок i згадати про те, що i хто для вас є значущим. Вчiться не лише слухати, а й чути, не пiддавайтеся миттєвому iмпульсивному пориву, iнакше будете шкодувати про допущенi промахи. В особистому
життi можливi сумнiви i ревнощi. Але не
рвiть стосунки на хвилi негативних емоцiй. Розберiться в ситуацiї.

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Понедiлок вдалий день для поїздок i вiдряджень. Вам необхiдна
уважнiсть, навiть прискiпливiсть.
Довiряй, але перевiряй - ось один з девiзiв
цього тижня. Ви можете пiднятися на вищу сходинку в кар`єрi i заробити набагато
бiльше, нiж ранiше. У родинi все складається непогано, але постарайтеся частiше бувати вдома i бути уважнiшими з близькими.

РИБИ (20.02-20.03)
На цьому тижнi вам доведеться робити те, що потрiбно, а не
те, що хочеться. Друзi засиплять
вас порадами дiаметрально протилежного змiсту. Намагатися їх дотримуватися не
варто, але вислухати можна. Вашi трудовi
подвиги не залишаться непомiченими, ви
досягнете успiху. У п`ятницю бажано критично оцiнювати свої дiї i слова.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Бучанська ОТГ
У Бучі відкрито перший в Україні Пластовий
вишкільний центр, який активно використову
ють молодіжні організації не лише громади, а й
усієї України. Також капітально відремонтовано
Бучанський центр позашкільної роботи.
У Бучі відкрито сервісний центр МВС, де кожен грома
дянин може швидко і зручно отримати послуги з реє
страції авто, видачі та заміни посвідчення водія, видачі
довідок про несудимість.

П’ять нових автомобілів PEUGEOT передали
населеним пунктам, які відповідно до розпо
рядження голови КОДА ввійшли до Бучанської
ОТГ – наближення якісних послуг до кожного
мешканця, при яких комфорт і зручність стали
пріоритетними в роботі. Відтепер працівники
соціальної сфери, в. о старост можуть вчасно за
будь-якої погоди приїхати в Бучу для вирішен
ня питань.

З лютого поточного року до Гаврилівської ам
булаторії передано санітарний автомобіль,
який слугуватиме базою для формування в селі
Пункту постійного базування бригади екстре
ної медичної допомоги для обслуговування
мешканців прилеглих населених пунктів.
Проводиться робота із збільшення кількості лі
карів для покращення якості медичних послуг
у сільській місцевості: для роботи направлено
досвідченого лікаря, який уже приймає пацієнтів.

В усіх населених пунктах громади встановлено нове
сучасне електрообладнання вуличного освітлення, що
значно економить бюджетні кошти.

Модернізація котельні та заміна мереж із застосуванням
енергозберігаючих технологій в с. Гаврилівка зменшила
вартість послуги на 50% для мешканців села. Важливе
завдання – впровадження енергоефективних заходів
для теплозбереження у медичних, освітніх, бюджетних
закладах громади.

У червні 2018 року у Бучі розпочав роботу Військовий
комісаріат.

Створено Центр первинної медико-санітарної до
помоги та Консультативно-діагностичний центр.
90% населення підписали декларації із сімейни
ми лікарями, терапевтами і педіатрами.
Всі робочі місця відповідних лікарів стовідсотко
во забезпечені комп’ютерами з підключенням до
інтернет-мережі та необхідною технікою.
У Бучанській філії клініки «СВІТ ЗОРУ» проведено
першу хірургічну операцію ока.
Виділено кошти на будівництво амбулаторій за
гальної практики сімейної медицини в селах
Луб’янка, Мироцьке, Бабинці та селищі Ворзель.

Успішно захистили презентацію нового сучас
ного офісу ЦНАП у селі Гаврилівка Бучанської
міської ОТГ. Робоча група Мінсоцполітики
одноголосно підтримала співфінансування з
державного бюджету в сумі 85 відсотків від за
гальної вартості проєкту при співфінансуванні
з місцевого – 15 відсотків загальної вартості
проєкту. Очікуємо в Гаврилівці до кінця 2019
– початку 2020 року сучасний відокремлений
підрозділ ЦНАПу, в якому буде надаватися ши
рока кількість послуг: 125 адміністративних з
яких 58 – соціального характеру.

Збудовано ігрові майданчики та надано кошти на бу
дівництво спортивних майданчиків у всіх населених
пунктах громади. Заплановано реконструкцію будинків
культури в населених пунктах громади. Категорійним
дітям громади, а також творчим та обдарованим учням
з усіх населених пунктів, постійно приділяється увага:
безкоштовні набори школяра, спортивний та шкільний
одяг, квитки від міської ради на атракціони, інші розва
жальні та пізнавальні заходи.

У лютому 2019 року в Центрі надання адміністра
тивних послуг Бучанської міської ради розпоча
то надання паспортних послуг: оформлення та
видача паспорта громадянина України у формі
ID-картки, а також біометричного для виїзду за
кордон та інші супутні послуги.
З вересня в ЦНАП можна вирішити питання
щодо Центру зайнятості. Крім того, у Центрі мож
на отримати 195 адміністративних послуг.

30 обдарованих і талановитих дітей та молоді
Бучанської об’єднаної територіальної грома
ди отримують щомісячну стипендію в розмірі
1000 грн на місяць.

Впроваджується персоніфіковану багатофункціо
нальну електронну пластикову картку «Соціаль
на картка Бучанської об’єднаної територіальної
громади» – сучасний механізм, що допомагає
підвищити якість та ефективність надання послуг,
в т.ч. соціальних, пільговим категоріям населення
Бучанської об’єднаної територіальної громади.

громади

Розроблено та схвалено Стратегію розвитку Бучанської
міської об’єднаної територіальної громади до 2029 року
– документ, який визначає роль, місію і бачення громади
на свою перспективу розвитку до 2029 року. Стратегічни
ми напрямами розвитку громади визначено: комфортні
умови життя людини та розвиток місцевої економіки.

У місті відкрито четверту амбулаторію загальної прак
тики сімейної медицини. Для жителів нового кварталу
послуги стали максимально ближчими – вони зможуть
відвідати сімейного лікаря, терапевта чи педіатра фак
тично поруч із місцем мешкання. Приміщення повністю
відповідає високим сучасним стандартам.

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги
отримав два нових автомобілі. Тепер лікарі мають змогу
швидко дістатися до своїх пацієнтів, які потребують термі
нового медичного обслуговування.

Житло для дітей-сиріт. На позачерговому засі
данні виконкому БМР розглянули протокол за
сідання комісії з житлових питань та ухвалили
рішення щодо постановки на квартирний облік
трьох дітей-сиріт (двоє вже перебуває на обліку
з травня місяця), яким, відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України виділяється цільова
субвенція для придбання квартир.

Створено Молодіжну і Дитячу дорадчі ради в
ОТГ як консультативно-дорадчий орган міської
ради. Вони проводять чимало важливих, корис
них та цікавих заходів, гарно зарекомендували
себе на Київщині. Все більше і більше активних
юнаків та дівчат долучаються до організацій.

У Бучі відбулася подія світового рівня – Чемпі
онат світу з мотокросу серед екіпажів та Чем
піонат Європи з мотокросу на квадроциклах.
100 титулованих спортсменів із 30 країн світу
на трасі спортивно-технічного клубу «Сона» бо
ролися за медалі переможців і призовий фонд
у сумі 50 тисяч євро. На Київщину вперше в іс
торії з’їхалися майже всі сучасні легенди світо
вого мотоспорту.

Відбулася найфеєричніша, музична подія – VII Міжнарод
ний фестиваль «O-Fest» – свято, на якому панували музика,
творчість і краса!
3а 2013-2019 роки в міжнародному музичному фестивалі
«O-Fest» взяли участь 27 іноземних країн, 103 закордон
них вокалісти з провідних світових музичних театрів, 61
український вокаліст, понад 50 творчих колективів. Все
дійство проводиться на базі оркестру, хору та балету Ки
ївської національної оперети.

Впроваджується комплексна муніципальна
програма поводження з твердими побутовими
відходами в приватному секторі, яка включає в
себе забезпечення контейнерами всі населені
пункти Бучанської ОТГ. Кожне домогосподар
ство міста та сіл громади отримає в користуван
ня 120-літровий бак для накопичення ТПВ.

Бучанська Українська гімназія найкраща – за
рейтингом шкіл Київської області 2019 року,
який складено інформаційним освітнім ресур
сом «Освіта.ua», заклад займає перше місце за
підсумками ЗНО 2019 року.

Представник Європейського інвестиційного
банку підтвердив, що добудова приміщення
школи № 1 у межах реалізації проєкту «Над
звичайна кредитна програма для відновлення
України» відбудеться. Під час робочої зустрічі
обговорили подальші дії задля реалізації Про
єкту «Реконструкція з добудовою загальноос
вітньої школи № 1 І-ІІІ ступенів по вулиці А. Ми
хайловського, 74 в місті Буча Київської області».

Добудова корпусу початкової школи навчаль
но-виховного закладу №3 на фінішному етапі.
Вже завезено необхідну кількість меблів відпо
відно до стандартів нової української школи.
Крім того, для безпеки учнів біля школи запра
цював новий пішохідний перехід із примусовим
зменшенням швидкості. А також відбувається
облаштування спортивного майданчика та те
риторії навколо будівлі навчального закладу.

У межах реформування житлово-комунального господарства задля ефек
тивного надання населенню об`єднаної громади якісних послуг з центра
лізованого водопостачання та водовідведення, створення сприятливих
умов для технічного переоснащення та модернізації існуючої мережі сис
тем централізованого водопостачання та водовідведення в ОТГ створено
комунальне підприємство «Бучаводоканал» Бучанської міської ради.

У жовтні у міському парку відбудеться міжнародний фести
валь, який пройде у межах перемоги бучанського проєкту в
конкурсі «Малі міста – великі враження».
Цього року комісія визнала кращими 74 проєкти, реалізація яких
буде профінансовано в обсязі 50 млн грн! Серед переможців,
яких затвердив Уряд – проєкт Бучанської ОТГ «Парк мистецтв»!

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Четвер • 19 вересня
UA:Перший

6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:30,2:00,5:40 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Елiза». (12+).
11:25,14:15 Телепродаж.
11:45,4:10 Своя земля.
12:00,15:15 Енеїда.
13:10 UA:Фольк. Спогади.
14:30 Д/с «Аромати Пiвденної
Африки».
16:15 Д/с «Морська кухня».
17:10 Плiч-о-плiч.
17:30 #ВУкраїнi.
18:25 Тема дня.
19:30 Перший на селi.
19:55 Д/с «Життя з левами».
20:30 Схеми. Корупцiя в деталях.
21:25,2:20 ЧЄ з волейболу серед
чоловiчих команд 2019 року.
Пiвфiнал I.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:5
5,5:20 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку».
13:15 «Сiмейнi мелодрами».
14:15 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Наречена зi Стамбула».
19:20 «Секретнi матерiали».
20:40,21:40 Т/с «Свати».
22:30 «Право на владу».

Iнтер

5:25,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:00 Т/с «Не жiноча робота». (12+).
12:25 Х/ф «Пограбування побельгiйськи». (16+).
14:10,15:00 «Речдок».
16:00 «Роман з Ольгою».

18:00,19:00,1:55 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Сiмейна хронiка».

ICTV

5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
11:25,13:20,16:25,1:20 Т/с «Один у
полi воїн». (12+).
12:45,15:45 Факти. День.
16:45 Х/ф «Глибоководний
горизонт». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Антизомбi. Дайджест.
21:25 Т/с «Перевiрка на мiцнiсть». (

11:20,3:10 Реальна мiстика.
13:20,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (16+).
16:00,0:00,2:10 Iсторiя одного
злочину. (16+).
18:00 Т/с «Пошта». (12+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Улюбленi дiти». (16+).
23:20 Слiдами мiфiв про
Роттердам+. Мiф четвертий.

ТК «Київ»

9:00,11:00,13:00,17:00,19:00,21:00
,2:50 СТН.
9:30 Т/с «Таємниця старого мосту»
10:15 Т/с «Таємниця старого
мосту», 32 с. (12+).

П`ятниця • 20 вересня
UA:Перший

6:00 М/с «Тачки проти».
6:05 М/с «Врумiз».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00
,18:00,21:00,2:00,5:30 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Елiза». (12+).
11:25,14:15 Телепродаж.
11:45,4:55 Своя земля.
12:00 Енеїда.
13:10 Д/с «Браво, шеф!»
14:30 Д/с «Аромати Пiвденної
Африки».
15:15 UA:Фольк. Спогади.
16:15 Д/с «Морська кухня».
17:10 Плiч-о-плiч.
17:25 Схеми. Корупцiя в деталях.
17:55 VoxCheck.
18:25 Тема дня.
19:30 Розсекречена iсторiя.

Канал «Україна»

7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,2:40 Зоряний шлях.

Iнтер

3:25 «Три сестри».
5:10 «Top Shop».
5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
7:35 «Готуємо разом. 5 рокiв».
10:00 «Корисна програма».
11:00 Т/с «Не жiноча робота».
12:25 Х/ф «Я нiчого не знаю, але
скажу все».
14:10,15:00,23:50 «Речдок».
16:00 «Роман з Ольгою».
18:00,2:20 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».
3:05 «Чекай на мене. Україна».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00
Сьогоднi.
9:30,3:50 Зоряний шлях.
11:30 Реальна мiстика.
13:35 Т/с «Пiдкидьок», 1 i 2 с.
15:30 Т/с «Пiдкидьок».
18:00 Т/с «Пошта». (12+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Свобода слова Савiка
Шустера.
0:00 Т/с «Наступить свiтанок»
1:45 Телемагазин.
2:15 Т/с «Наступить свiтанок».

ICTV

11:10 Т/с «Таємниця старого
мосту», 33 с. (12+).
12:00,0:15 «Лiкар знає».
13:10 Д/с «Безглуздi винаходи»,
13:40 «Євромакс».
14:10,1:10 «Депутатська приймальня».
15:00,5:45 СТН-Панорама.
16:00 Т/с «Пуаро», 16 с. (12+).
18:20 Т/с «Пуаро», 17 с. (12+).
20:00 Д/с «Безглуздi винаходи»
21:30,1:55 60 хвилин з В. Климчуком.

20:30 Перша шпальта.
21:35,2:25 ЧЄ з волейболу серед
чоловiчих команд 2019 року.
Пiвфiнал 2.
23:50,5:25 Погода.
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30
«ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих
людей».

3:00 Зона ночi.
3:50 Абзац.
5:25,6:45 Kids` Time.
5:30 М/с «Том i Джерi шоу».
6:50 Х/ф «Шахраї». (16+).
8:50 Х/ф «Селюк в Беверлi Хiллз».

8:00 Мультляндiя.
8:30 Т/с «Таємниця старого
мосту», 32 с. (12+).
9:00,11:00,13:00,17:00,19:00,21:00
,2:50 СТН.
9:30 Т/с «Таємниця старого
мосту», 33 с. (12+).
10:15 Т/с «Таємниця старого
мосту», 34 с. (12+).
11:10 Т/с «Таємниця старого
мосту», 35 с. (12+).
12:00,0:15 «Лiкар знає».
13:10 Д/с «Безглуздi винаходи»
13:40 #ВУкраїнi.
14:10,1:10 «Депутатська приймальня».
15:00,6:15 СТН-Панорама.
16:00 Т/с «Пуаро», 17 с. (12+).
18:20 Т/с «Пуаро», 18 с. (12+).
20:00 “Kiev-Live” з С. Дойко.
21:30,1:55 60 хвилин з В. Климчуком.
22:30 Т/с «Загадковi вбивства», 4
с. (12+).

18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Сiкарiо». (16+).
21:35 Х/ф «Сiкарiо 2: Проти всiх».
23:45 Х/ф «Глибоководний
горизонт». (16+).

15:20 Т/с «Улюбленi дiти». (16+).
17:00 Т/с «Вiражi долi», 1 i 2 с.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Вiражi долi». (12+).
23:00 Т/с «Гра в любов», 1-3 с. (1

5:45,7:15 Kids` Time.
5:50 М/с «Лунтiк».
6:40 М/с «Том i Джерi шоу».
7:20 Подiум.
9:20 Т/с «Бiблiотекарi». (16+).
11:10 Дiти проти зiрок.
13:10 Хто проти блондинок? (12+).
15:10 Хто зверху? (12+).
17:10 М/ф «Ваяна».
19:10 Х/ф «Подорож до центру
Землi».
21:00 Х/ф «Подорож 2: Таємничий
острiв». (12+).
22:50 Х/ф «Глушина». (16+).

9:15 Т/с «Таємниця старого
мосту», 35 с. (12+).

10:00,0:15 Зiрковий смак.
10:50 Т/с «Таємниця старого
мосту», 36 с. (12+).
11:40 Т/с «Таємниця старого
мосту», 37 с. (12+).
12:30 Д/с «Безглуздi винаходи»
13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,2:
25 СТН.
13:10 Т/с «Загадковi вбивства», 4 с.

14:50,16:45 «Освiтнiй хаб».
15:15,1:00 Концерт I. Попович
«Трембiта».
17:15 Т/с «Пуаро», 18 с. (12+).
19:25 Т/с «Пуаро», 19 с. (12+).
21:30,5:20 Т/с «Загадковi
вбивства», 5 с. (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

4:00 Абзац
5:45,6:55 Kids` Time.
5:50 М/с «Том i Джерi шоу».
7:00 Т/с «Бiблiотекарi». (16+).
8:00 Т/с «Цiлком таємне». (16+).
12:50 Х/ф «Крокодил Дандi 2». (1
15:00,22:00 Т/с «Подорожники».
16:00,21:00 Божевiльна зiрка. (12+).
17:00,19:00 Хто зверху? (12+).
23:00 Х/ф «Конвоїри». (16+).
1:00 Т/с «Ми - такi». (12+).
2:50 Служба розшуку дiтей.

СТБ

СТБ

7:05 Т/с «Коли ми вдома».
11:50,19:00,22:45 МастерШеф.
14:45 Хата на тата. (12+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
23:40 Х-Фактор.

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30 Студiя Вашингтон.
4:35,2:00 Факти.
4:55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10:10 Антизомбi. Дайджест.
11:05,13:20 Х/ф «Найвеличнiший
шоумен».
12:45,15:45 Факти. День.
13:45,16:20,0:10 «На трьох». (16+).
16:30,23:05 Т/с «Вижити за будьяку цiну». (12+).
18:45 Факти. Вечiр.
20:10 Дизель шоу. (12+).

Новий
канал
.

12:30 МастерШеф. (12+).
15:20 Хата на тата. (12+).
17:30,23:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19:00 Зваженi та щасливi. (12+).
21:00 Т/с «Вибiр матерi».
23:45 Я соромлюсь свого тiла. (16+).

10:40 Т/с «Подорожники». (12+).
14:10,21:40 Екси. (16+).
16:20 Топ-модель по-українськи.
19:00 Топ-модель по-українськи 2.
23:55 Екси 2. (16+).

11:20,12:20 «Мiняю жiнку».
13:15 «Сiмейнi мелодрами».
14:15 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Наречена зi Стамбула».
19:20 «Секретнi матерiали».
20:25,22:30 «Лiга смiху».

Канал «1+1»

ТК «Київ»

Новий канал

Субота •21 вересня
UA:Перший

6:30,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,23:15,2:00,3:50
,5:10 Новини.
9:30 Енеїда.
10:35 Хто в домi хазяїн.
11:05 Вiдкривай Україну з
Суспiльним.
11:35,15:00 Телепродаж.
11:50 М/с «Марин та його друзi.
Пiдводнi iсторiї».
13:05 Х/ф «Пармська обитель», 1 с.
15:15 Д/с «Браво, шеф!»
16:20 Разом.
16:50,5:30 Спiльно.
17:25 #ВУкраїнi.
17:50 Д/ф «Америка. Пiвденнозахiдна Америка: вiд Долини смертi
до Великого каньйону».
19:00 Д/с «Таємницi людського
мозку». (12+).
20:00 Розсекречена iсторiя.
21:25 Д/с «Спiльноти тварин».
22:20 Т/с «Монро». (12+).
23:40 Плiч-о-плiч.

Канал «1+1»

6:45 «Грошi».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00,10:30 «Їмо за 100».
11:15 «Громада на мiльйон.

Спецiалiсти».
12:30,13:30,14:30,15:30 «Свiт
навиворiт».
16:30,21:30 «Вечiрнiй квартал».
18:30 «Розсмiши комiка».
19:30,5:25 «ТСН».
20:15 «Українськi сенсацiї».
23:30,0:30 «Свiтське життя».

Iнтер

.
6:00 «Слово Предстоятеля».
6:15 Х/ф «Я нiчого не знаю, але
скажу все».
8:00 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Роман з Ольгою».
11:40 Х/ф «Приходьте завтра».
13:40 Х/ф «Молода дружина».
15:30 Т/с «Її чоловiка», 1-4 с.
20:00 «Подробицi».
20:30 «Крутiше за всiх. Новий
сезон».
22:25 Т/с «Анна Герман». (16+).

ICTV

5:45 Особливостi нацiональної
роботи.
7:39 Я зняв!
9:20 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».
12:45 Факти. День.
13:00 «На трьох». (16+).
13:30 Дизель шоу. (12+).
16:55 Х/ф «Сiмейне пограбування».
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Новий канал

СТБ

5:15 Хата на тата. (12+).
7:05 Прокинься з Ектором!
8:05 Зваженi та щасливi. (12+).
10:00 «Зважся!» (12+).
11:00 Т/с «Вибiр матерi».
19:00 Х-Фактор.
22:00 МастерШеф. (12+).

Канал «Україна»

9:00 Т/с «Улюбленi дiти», 1-6 с.

ТК «Київ»

Недiля • 22 вересня
«Пограбування в ураган».
(16+).
23:00 Х/ф «Проти шторму».

UA:Перший
/
.

6:00 М с «Тачки проти»
6:05 М/с «Врумiз».
6:30,7:10,8:10,9:10
Доброго ранку, Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,23:15,
2:00,5:10 Новини.
9:30 Енеїда.
10:25 Д/с «Браво, шеф!»
11:30,15:00 Телепродаж.
11:45 М/с «Марин та його
друзi. Пiдводнi iсторiї».
13:00 Х/ф «Три золотих
волосини».
14:30,21:55 Бюджетники.
15:20 Розсекречена
iсторiя.
16:20 Тема дня.
17:00 Перший на селi.
17:35,22:25 Д/ф «Мисливцi
на нацистiв».
18:25,2:20 ЧЄ з волейболу
серед чоловiчих команд
2019 року. Фiнал.
20:30 Д/с «Мегаполiси».
21:25 #@)?$0 з Майклом
Щуром.
23:40 Плiч-о-плiч.

Канал «1+1»

6:20 М/ф.
6:45 «Українськi сенсацiї».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:45 «Свiт навиворiт 10: Бразилiя».
10:50 «Свiт навиворiт».
13:30 Т/с «Свати».
19:30 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Танцi з зiрками».
0:15 «Лiга смiху».

Iнтер

6:10 Х/ф «Осляча шкура».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
11:00 «Орел i решка.
Iвлєєва vs. Бiдняков».
12:00 «Крутiше за всiх.
Новий сезон».
14:00 Т/с «Її чоловiка», 1-4 с.
18:15 Х/ф «Мадам».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Прогулянка по
Бангкоку». (12+).
22:20 Х/ф «Неодруженi
у вiдривi».
0:15 «Речдок».

СТБ

6:20,12:00 Хата на тата.
9:00 Прокинься з Ектором!
10:00 Наречена для тата.
14:55,17:55,19:00 Слiдство
ведуть екстрасенси.
20:00 Один за всiх.
21:00 Я соромлюсь свого тiла.

Канал «Україна»

6:30 Сьогоднi.
7:30 Зоряний шлях.
9:25 Т/с «Вiражi долi».
13:20 Т/с «Наступить
свiтанок».
17:00 Т/с «Референт», 1 i 2 с.
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з
Олегом Панютою.
21:00 Т/с «Референт».
23:00 Т/с «Перехрестя», 1-3 с.

ТК «Київ»

ICTV

5:20,7:05 Антизомбi. Дайджест.
6:05 Громадянська оборона.
8:00 Секретний фронт.
8:55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
11:40,13:00 Х/ф «Всесвiтня вiйна»
12:45 Факти. День.
14:05 Х/ф «Сiкарiо». (16+).
16:25 Х/ф «Сiкарiо 2: 18:45 Факти
тижня.
20:35 Х/ф «Ред». (16+).
22:50 Х/ф «Ред 2». (16+).

Новий канал

3:00 Зона ночi.
5:45,8:05 Kids` Time.
5:50 М/с «Том i Джерi шоу».
8:10 М/ф «Тарзан».
10:10 М/ф «Ваяна».
12:10 Х/ф «Голоднi iгри: Сойкапересмiшниця», ч. 2.
14:50 Х/ф «Подорож до центру
Землi».
16:50 Х/ф «Подорож 2:
Таємничий острiв». (12+).
18:40 Х/ф «Пiслязавтра».
21:00 Х/ф

Втрачений Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯД№762469, зареєстрований в книзі записів
реєстрації державних актів на право власності на землю за
№011096601415 від 03.06.2010 року на ім’я Мартина Євгенія
Кузьмича, вважати недійсним.
Втрачений військовий квиток серія: НУ № 9622449, виданий
на ім’я Пічкура Віталія Володимировича, вважати недійсним.

8:00 Мультляндiя.
8:30 «Шеф-кухар».
9:00 «Лiкар знає».
10:00-12:30 Т/с «Таємниця
старого мосту»
13:20 Д/с «Безглуздi винаходи»
13:50,0:05 Концерт А. Матвiйчук
15:00 СТН.
17:40 Т/с «Пуаро», 19 с.
19:20 Т/с «Пуаро», 20 с.
21:00,6:00 СТН-Тижневик.
22:00 Спорт-Тижневик.
22:20 Т/с «Загадковi
вбивства», 6 с.
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
3:05 Життєвi iсторiї.
Втрачене посвідчення дитини з багатодітної родини серії АІ 026999, видане відділом у справах сім’ї та молоді Ірпінської міської ради 26 серпня
2014 року на ім’я Копилова Анастасія
Миколаївна, вважати недійсним.
Втрачене посвідчення воїна-інтернаціоналіста на ім’я Якобчук Юрій
Володимирович вважати недійсним.

Ремонт холодильників

Продам двокамерний
холодильник б/у

(066) 021 22 18
(073) 156 36 99

ПРОПОНУЄМО РОБОТУ

На роботу (м. Київ) у торгово-розважальні, офісні центри,
у ресторани, нічні клуби, на будівельні майданчики та паркінг

потрібні охоронники!

Гідна оплата праці. Графіки роботи: 1/2, 2/2, 15/15 (вахта),
денні та нічні зміни, рівень з/п за результатами співбесіди.

Телефон: (093) 356 51 93
(Олександр)

Порядок денний пленарного засідання 66 сесії
VII скликання 26 вересня 2019 року
1 Про стан готовності підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів
соціально – культурного призначення міста
Буча та об’єднаної територіальної громади
до роботи в осінньо-зимовий період 20192020 років Доповідає: Докай О.А., начальник
відділу ЖКГ
2 Про передачу житлового будинку № 3 по
бул. Б.Хмельницького в м.Буча в управління
ОСББ «ОБЕРІГ 9» Доповідає: Докай О.А., начальник відділу ЖКГ
3 Про готовність закладів освіти міста
Буча та об’єднаної територіальної громади до нового 2019-2020 навчального року
Доповідає: Цимбал О.І., начальник відділу
освіти
4 Про надання згоди на безоплатну передачу друкованої продукції Національної академії педагогічних наук України Бучанському
навчально-виховному комплексу «спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів – загальноосвітня школа I-III ступенів»
№ 4 Доповідає: Цимбал О.І., начальник відділу освіти
5 Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанського НВК
«СЗОШ I-III ст. – ЗОШ I-III ст.» № 3 на баланс Бучанського НВК «ЗОШ І ст. – ДНЗ
«Берізка» Доповідає: Цимбал О.І., начальник
відділу освіти
6 Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанської СЗОШ
I-III ст. № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов на баланс Бучанського ДНЗ № 4
«Пролісок» Доповідає: Цимбал О.І., начальник відділу освіти
7 Про безоплатну передачу необоротних
активів з балансу з балансу відділу освіти
Бучанської міської ради на баланс Бучанської
СЗОШ I-III ст. № 5 з поглибленим вивченням
іноземних мов Доповідає: Цимбал О.І., начальник відділу освіти
8 Про списання основних засобів з балансу Бучанського НВК «СЗОШ I-III ст. – ЗОШ
І-ІІІ ст.» № 4 Доповідає: Цимбал О.І., начальник відділу освіти
9 Про внесення змін до штатних розписів структурних підрозділів відділу освіти
Бучанської міської ради Доповідає: Цимбал
О.І., начальник відділу освіти
10 Про оздоровлення та відпочинок дітей
міста та Бучанської міської об’єднаної територіальної громади в літній період 2019 року
Доповідає: Яремчук В.А., начальник
11 Про внесення змін до рішення 51 сесії
Бучанської міської ради VІІ скликання від 20
грудня 2018 року № 2756-51-VІІ «Про бюджет
міста Буча на 2019 рік» Доповідає: Сімон Т.А.,
начальник фінансового управління
12 Про внесення змін до рішень сесії
Бучанської міської ради від 20.12.2018р. №
2815-51-VII та від 04.01.2019р. № 2888-52-VII
Доповідає: Сімон Т.А., начальник фінансового управління
13 Про списання необоротних активів з
балансу Бучанської міської ради Доповідає:
Сімон Т.А., начальник фінансового управління
14 Про фінансування архівного відділу
Бучанської міської ради Доповідає: Сімон
Т.А., начальник фінансового управління
15 Про розгляд звернень щодо внесення
змін до договорів оренди земельних ділянок:
Доповідає: Сімон Т.А., начальник фінансового управління
15.1. Про розгляд звернення ТОВ
«ЖитлоДар-Кіровоград», вул. Шевченка, 3-г,
площа 3691 кв.м
15.2. Про розгляд звернення Байбарак М.М.,
вул. Склозаводська, 14-а, площа 31 кв.м
15.3. Про розгляд звернення Гавалешка

К.В., вул. Склозаводська, 14-г, площа 27 кв.м
15.4. Про розгляд звернення Луцюка О.В.,
вул. Пушкінська, 12-б, площа 500 кв.м
15.5. Про розгляд звернення Римар М.М.,
вул. Склозаводська, 14-в, площа 28 кв.м
15.6. Про розгляд звернення Сташук
Н.М., вул. Сілезька, 17-а, площа 17-а
16 Про внесення змін до рішення
Бучанської міської ради «Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку
Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021рр.» від 24.01.2019
р. № 2895-53-VII Доповідає: Бабієнко М.П.,
головний спеціаліст відділу екноміки
17 Про управління майном, яке належать
до комунальної власності територіальної
громади міста Буча: Доповідає: Ковальчук
О.В., в.о. завідувача сектору комунального
майна
17.1. Про розгляд звернення Народного
депутата України Василевської–Смаглюк
О.М., вул. Енергетиків, 12, площа 10,5 кв.м
17.2. Про розгляд звернення ФОП
Луполової Н.В., вул. Шевченка, 14, площа
22,6 кв.м
17.3. Про розгляд звернення ФОП
Кондратенко О.В., вул. Енергетиків, 13-А,
площа 73,0 кв.м
17.4. Про розгляд звернення Київської
міської філії ПАТ «Укртелеком», с. Луб’янка,
вул. Шевченка, 100, площа 24,8 м²
17.5. Про надання дозволу ПрАТ «Водафон
Україна» (ТМ Vodafone), с. Луб’янка, вул.
Шевченка, 100, площа 6 кв.м
18 Про скасування рішення Бучанської міської ради 47 сесії VII скликання від 24.10.2018
р. № 2506-47-VII «Про проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки площею 600
кв.м по пров. Залізничний, 6, м.Буча кадастровий номер 3210800000:01:115:0162, що знаходиться в оренді гр. Козицького В.Г.» Доповідає:
Бєляков М.С., начальник юридичного відділу
19 Про затвердження реорганізації
Бучанської бібліотечної мережі Доповідає:
Півчук Н.В., начальник відділу культури, національностей релігій
20 Про розгляд питання щодо перейменування існуючої вулиці в м.Буча Київської
області Доповідає: Наумов В.Ю., начальник
відділу містобудування та архітектури
21 Про розробку матеріалів містобудівної
документації, а саме: «Детальний план території, орієнтовною площею 1,6 га, для розміщення торговельних закладів та закладів та
закладів громадського харчування в межах
Бучанського міського парку в м. Буча Київської
області» Доповідає: Наумов В.Ю., начальник
відділу містобудування та архітектури
22 Про затвердження матеріалів
«Детальний план території, для розміщення багатоквартирної житлової забудови з об’єктами соціальної інфраструктури,
орієнтовною площею 4,8 га, що розташована в межах вулиць Шевченка, Ватутіна,
Пушкінська, Полтавська в м. Буча Київської
області (Коригування)» Доповідає: Наумов
В.Ю., начальник відділу містобудування та
архітектури
23 Про розробку матеріалів детального
плану території, орієнтовною площею 7,2 га,
для розміщення житлової садибної забудови на території Луб’янського старостинського округу Бучанської міської ради Доповідає:
Наумов В.Ю., начальник відділу містобудування та архітектури
24 Про вирішення питань регулювання земельних відносин громадян, підприємств,
установ та організацій Доповідає: Вознюк
Г.А., начальник земельного відділу
25 Депутатські запити
26 Різне

Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї АІ № 016304, видане 31 травня 2011
року на ім’я Нікольська Марія Олександрівна, вважати недійсним.

ГРОШІ

Вартість додаткових освітніх послуг

Ч

лени виконкому затвердили платні послуги, що надаватимуть в закладах
дошкільної освіти Бучанської міської об’єднаної територіальної громади у
2019/2020 навчальному році.
Вирішено встановити з 01.10.2019 до 31.05.2020 року батьківську плату за додаткові освітні послуги, які надаватимуть в закладах дошкільної освіти, щомісячно в розмірі:
– гурток хореографії – 160 грн;
– гурток англійської мови – 160 грн;
– гурток «Майстерня творчості» – 160 грн;
– гурток «Ерудит» – 160 грн;
– гурток «Здоров’ятко» – 160 грн;
– гурток «Комп’ютер для дошкільнят» – 160 грн;
– група з наданням додаткових освітніх послуг – 375 грн.

ОГОЛОШЕННЯ

В

ідповідно до ст.21 Закону України « Про регулювання містобудівної діяльності» та Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555 (зі змінами) повідомляємо
про початок проведення громадських обговорень з питань розгляду матеріалів «Детальний план території, орієнтовною площею 3,5 га, для реконструкції з добудовою виробничо-складського комплексу, що розташована на території
Блиставицького старостинського округу Бучанської міської ради», згідно рішення Бучанської міської ради № 3475-59-VII від 30.05.2019 р.
−− Площа детального плану території – орієнтовно 3,5 га.
−− Замовник ДПТ – КП «Бучабудзамовник».
−− Розробник ДПТ – ТОВ «Академія Архітектури».
−− ГАП - Л.Я. Ісайко.
−− Місце ознайомлення з проектними матеріалами –у відділі містобудування та
архітектури Бучанської міської ради та на офіційному веб-сайті Бучанської
міської ради.
На виконання п.6-1. Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555 (зі змінами):
−− строк подання зауважень та пропозицій з 19.09.2019р. по 18.10.2019р.
Пропозиції можна реєструвати: в ЦНАПі Бучанської міської ради на електронну пошту за посиланням gromada@bucha-rada.gov.ua на поштову адресу
Бучанської міської ради: Київська область, м.Буча, вул.Енергетиків, 12, 08292
Відповідальна особа з розгляду пропозицій :
• начальник відділу містобудування та архітектури, Наумов Вадим Юрійович;
• директор КП «Бучабудзамовник», Гребенюк Анатолій Костянтинович.
На виконання п.7 Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555 (зі змінами):
−− громадські слухання з питань розгляду матеріалів містобудівної документації відбудуться 09.10.2019 0 15-00 год в приміщенні Бучанської міської ради
(актова зала; І-й поверх).

УВАГА!

Н

а засіданні виконавчого комітету Бучанської міської ради, що відбулось
18.07.2019 було прийняте відповідне рішення за № 489 від «Про розгляд питання щодо розміщення обладнання базової станції «Київстар».
Даним рішенням передбачається проведення громадських слухань щодо розміщення обладнання базової станції «Київстар» на трубі котельної КП
«Теплокомунсервіс» по вул.Стадіонна,3 в м.Буча
Зважаючи на вищенаведене, Бучанська міська рада повідомляє про початок
громадських слухань щодо розміщення обладнання базової станції «Київстар»
на трубі котельної КП «Теплокомунсервіс» по вул.Стадіонна, 3 в м. Буча
Громадські слухання відбудуться з 19.09.2019 по 18.10.2019.
Подання пропозицій та зауважень для подальшого їх розгляду та врахування просимо надсилати до 18.10.2019р. з дня опублікування даного оголошення.
Пропозиції можна реєструвати: в ЦНАПі Бучанської міської ради на електронну пошту за посиланням gromada@bucha-rada.gov.ua на поштову адресу
Бучанської міської ради: Київська область, м.Буча, вул.Енергетиків, 12, 08292
Відповідальна особа з розгляду пропозицій: начальник відділу містобудування та архітектури, Наумов Вадим Юрійович.
Втрачене свідоцтво про право власності на житло на ім’я Цуркан О. І. № 253 від
09.08.2002 вважати недійсним
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З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (099) 608-28-31; (098) 468-14-96; (063) 271-72-24, (063) 656-89-33
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БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

10

Спорт

Буча – місто спорту!

Щороку у вересні Бучанська ОТГ відзначає День фізичної культури і спорту. Для багатьох жителів нашої громади – це справжнє свято: і для тих, хто
вчить і передає свою майстерність у спортзалах, на полях, паркеті, трасах
і за шаховими дошками. І для тих, хто, починаючи з місцевих змагань, потрапляє на п’єдестали обласних, всеукраїнських і міжнародних змагань.
А ще це свято тих, хто займається спортом, адже просто дбає про власне
здоров’я.
Національною гвардією України.
На врочистому відкритті родинних
змагань учасників заходу привітали і
побажали перемог – Микола Балан, командувач Нацгвардії, Сергій Шепетько,
заступник Бучанського міського голови,
Матвій Бідний, директор департаменту молоді і спорту Мінмолодьспорту.
Микола Балан побажав гарного настрою, вдалих стартів, фінішів і перемог, а також разом з іншими учасниками взяв участь у забігу.

Б

уча щороку приймає чемпіонати
з різних видів спорту і робить усе
можливе, аби вони саме тут знайшли
свою прописку.
У населених пунктах громади народилися місцеві турніри, діють клуби і
команди: волейбол – у Гаврилівці, вільна боротьба – у Здвижівці, футбольний
клуб Бабинець.
З вірою в нові перемоги та високі
спортивні результати привітав зі святом
Бучанський міський голова Анатолій
Федорук.
– І це лише початок, бо спортивний
рух у громаді буде розвиватися й надалі,
– переконаний Анатолій Петрович.
День фізкультури та спорту в
Бучі розпочався із самого ранку на
«Ювілейному»: 60 і 200 метрів тренер
БДЮСШ Юрій Колесніков подолав разом зі своїми майбутніми чемпіонами.
Одразу кілька локацій зібрали спортсменів і вболівальників: у навчальних закладах міста волейбол, настільний і великий теніс, а в парку впродовж дня
тривали спортивні родинні змагання,
які міська рада організувала спільно з

– Це чудова нагода подивитися прекрасне містечко Буча, його красивий
парк, познайомитися із жителями міста і взяти участь у Дні фізкультури та
спорту України, – поділився враженнями командувач Нацгвардії.
Родини з Бучі і представники з
Нацгвардії мали можливість випробувати свої сили в різних видах спорту:
три локації треба подолати на шляху до
перемоги.

Олімпійський
тиждень
у громаді

лінійкою. Під час урочистостей учні вітали Олімпійську надію школи, побачили
показові виступи кращих спортсменів. А
прагнення до перемоги в серцях школярів запалив Олімпійський вогонь.
Продовженням свята стали змагання
з різних видів спорту: перегони на роликових ковзанах, самокатах, велосипедах,
стрибки на скакалках та велика естафета. Кожен зміг взяти участь у тому виді
спорту, який йому подобається. Окрім

З метою популяризації здорового
спорту життя, фізичної культури і
спорту та розбудови олімпійського
руху, в закладах освіти Бучанської
ОТГ в період з 7 по 15 вересня пройшов «Олімпійський тиждень».

7

вересня учні та вчителі фізичної культури Бучанського НВК I-IIIст. №3 взяли участь у масштабному соціально-спортивному заході Національного олімпійського комітету України «Олімпійський
урок» на столичній Оболонській набережній. Про це ми писали в минулому
номері.

А вже 10 вересня Олімпійський тиждень у закладі традиційно розпочався
на загальношкільній лінійці. Під звуки
Оди спорту П’єра де Кубертена найкращі спортсмени школи внесли Державний
прапор України, Олімпійський прапор,
смолоскип і талісман Олімпійських ігор в
Ріо-де-Жанейро.
Протягом тижня в закладі відбулося чимало різноманітних спортивних заходів на
олімпійську тематику: п’ятикласники грали в гру «У пошуках Олімпійського смолоскипу», «Олімпійське лелеченя» та спортивні квести завітали до учнів середніх

Учасники змагань В’ячеслав та Аня
Іллюки:
– Ми прийшли на змагання з донькою,
тому що любимо спорт, – поділився з
усмішкою на обличчі тато В’ячеслав. – Я
обожнюю спорт, – додає маленька Аня.
– Я бігала, стрибала, також займалася на тренажерах. Мені дуже сподобалося. Ми сьогодні перше місце зайняли
в естафеті з перенесення води: набираєш у склянку воду, біжиш до відра, і треба його наповнити до лінії, – розповіла
школярка Катя, учасниця змагань.
Також цього дня між командами
Нацгвардії та Бучанської ОТГ відбувся футбольний поєдинок на стадіоні
«Оболонь». Перемогу здобули нацгвардійці з рахунком 3:1. Андрій Мелешко,

класів, старшокласники змагалися в перетягуванні канату, у грі в «Дартс» та у стрибках через скакалку. В середніх та старших
класах відбулися «Олімпійські читання».
В СЗОШ I-III ст. №5 відбулися
Олімпійські уроки та виховні години, де учні познайомилися з історією
Олімпійських ігор Стародавньої Греції та
Олімпійських ігор сучасності.
Традиційно, учні 2-4 класів взяли
участь у конкурсі малюнка на олімпійську тематику «Я – юний олімпієць». Учні
4 класу взяли участь в «Олімпійських перегонах», позмагалися в силі, швидкості
та спритності й отримали задоволення.
Учні 6-8 класів змагалися в олімпійському турнірі з футболу.
Олімпійський вогонь запалав на традиційному Дні здоров’я в Бучанському НВК
I-III ст. №2, який розпочався святковою

тренер команди НГУ, прокоментував:
– Основне завдання нашої товариської зустрічі – це не перемога, основне
завдання – це участь і популяризація
здорового способу життя, популяризація Національної гвардії як силової
структури. Основне наше послання –
ми відкриті для всіх.
У свою чергу гравець команди НГУ
Ярослав Кравець поділився враженнями від гри:
– Гарні хлопці, добре грають, є чого
повчитися, добре відкриваються.
Члени молодіжної ради також долучилися до спортивних заходів у місті:
мірялися силою і витривалістю.
За результатами змагань було визначено переможців та вручено нагороди.

Чемпіонат з футболу для юні

За ініціативою спортивних організацій, тренерів Миколи Бігуна,
Андрія Бондаря, Дмитра Момотенка та Романа Коршикова розпочався «Відкритий регіональний чемпіонат з футболу серед
юнаків 2006/07 р.н».
часть в ньому беруть 8 команд: з Бучі,
Бородянки, Немішаєвого, Ворзеля,
Ірпеня та Гостомеля.
Змагання триватимуть до літа 2020 року.
Кожна команда зіграє 14-16 ігор.
Загалом відбудеться 60 матчів!

У

Кубок чотирилапих

Цими вихідними за престижні
кубки змагалися і чотирилапі
«спортсмени».
иставка собак усіх порід відбулась під
пильним поглядом
головного судді змагань
Володимира
Копачова
та
участі професійних суддів:
Ірини Карпової
(міжнародна
категорія),
Олени
Слідянської (міжнародна категорія), Олександра Компанійця (міжнародна категорія FCI), Людмили
Кучеренко (національна категорія),
Ніни Салій (національна категорія).
Приємний сюрприз від суддівської
колегії з нагоди відзначення десятиріччя клубу отримав Юрій Микиша,
віце президент національного клубу
службово-спортивного та декоративного собаківництва.

В
дітей до спортивного свята долучилися
батьки та вчителі.
Дні здоров’я, олімпійський турнір з футболу та баскетболу 3*3 пройшли в Бучанському НВК I-III ст. №4 та
Бучанській гімназії.
У Бучанський НВКІ-ІІІст. №4 «Олімпій
ський тиждень» продовжився грою стрітбол. Від звичайного баскетболу стрітбол
відрізняється кількістю гравців на майданчику (їх лише 3 в команді) і зоною гри
в половину баскетбольного ігрового поля.
За призові місця боролися 17 команд (68
учасників), які були об’єднані у дві вікові
групи (8-9 та 10-11 класи). Призерів і переможців нагородили спортивною атрибутикою.
У Блиставицькому КЗЗСО №6 відбувся
масовий забіг та олімпійський урок «Діти
– Олімпійська надія України».

terra historica

Сторінками історії

«Історія кожного народу складається з історії окремих людей, сімей, сіл і
міст». Пропонуємо вашій увазі хронологію становлення міста Буча за останнє століття...

Одеса, Низ (Єлисаветград, Кіровоград,
тепер – Кропивницький), Січ (Катерино
слав, Дніпропетровськ, тепер – Дніпро),
Запоріжжя (Бердянськ), Нове Запоріжжя
(Херсон), Азовська земля (Маріуполь),
Половецька земля (Бахмут), Донеччина
(Слов’янськ), Подоння (Острогозьк),
Сіверщина (Стародуб), Чернігівщина,
Переяслав
щина
(Прилуки),
Лосем’я
(Конотоп), Посулля (Ромни), Полтавщина,
Самара (Кременчуг), Слобожанщина
(Суми), Харків.
Цей Закон також передбачав імовірне збільшення кількості земель за рахунок можливого приєднання частини українських етнічних земель та доручав Раді
Народних Міністрів провести детальне розмежування нових земель. Зазначені адміністративно-територіальні зміни закріплювалися в Конституції УНР від 29.04.1918 р.

Так от ...
14.04.1918 року (в приміщені училища/
школи по вул. Семафорній) відбулись
збори “гласних в поселках” (мовою оригіналу) Буча Польова та Буча Лісова щодо
об’єднання в один населений пункт Буча.

Там же 21.04.1918 р. відбулись Об’єднані
збори гласних посилкових управ Буча
Лісова та Буча Польова на яких було
прийнято рішення про об’єднання Бучі
Лісової та Бучі Польової в один поселок
Буча. З 23 гласних, які були присутні на
зборах “ЗА” - 19, “Проти” - 4.
Другим питанням, яке було розглянуто обрання “Председателя поселковой Народной управи Київського повіту”. За результатами голосування було встановлено гл. Биковь “ЗА” - 12,

Культурний простір

ру. Дуже круто займатися на відкритому повітрі. Це абсолютно по-іншому. І ця частина парку – це шматочок
Європи. Це приголомшливо: тут дуже здорово і сучасно.
Цього року проєкт було організовано для артистів-вокалістів. Ці актори працюють у театрах Києва, Львова,
Дрогобича, Одеси, Харкова тощо. Були також студенти з
вищих мистецьких навчальних закладів.
Куратор проєкту – Влада Бєлозоренко, українська режисерка, засновниця і керівник Театру-студії «11», директорка
культурного центру «Печерськ».
– У кожному музично-драматичному театрі або в театрі оперети, опери є артисти-вокалісти, яким, напевно,
трохи менше приділяють уваги стосовно акторської майстерності, адже під час отримання освіти основний їхній
фах – це вокал, – так пояснила головну мету літньої школи
Влада Бєлозоренко. – Тут зібралася така прекрасна команда акторів, яким важливо трохи поглибити свої знання саме з акторської майстерності у співочому театрі.
Чотири дні на базі Бучанського літнього театру п’ять тренерів провели практичні тренажі і майстер-класи для учасників школи. Пластика, вокал, сценічна мова, простір, рух,
каскадерські трюки…
Артистка Київського театру оперети Оксана Прасолова зазначила, що для кожного актора важливо весь час працювати

над собою, не зупинятися, інакше не буде що дати глядачеві.
А її колега Мар’яна Боднар розповіла, що хоч і навчалася
за кордоном, але як артистка вокального спрямування дуже мало займалася акторською майстерністю. Тож отримала максимально важливі для себе знання:
– У школі дуже гарні професійні коучі, дружня атмосфера і дуже правильно подають необхідні речі. Тут люди розкриваються, розквітають, заряджаються…Тим паче заняття проходять у Бучанському парку. Молодці, тут дуже гарна
рекреаційна зона. Багато хто з наших каже, що тут відпочиває, переключається.
За дні занять учасники літньої школи настільки здружилися, що назвали себе бучанським театром «НеСТиДно»
– так вони жартома розшифрували абревіатуру НСТДУ. І
щиро подякували за всебічне сприяння в організації школи
акторської та режисерської майстерності Бучанській міській раді й особисто Бучанському міському голові Анатолію
Федоруку, а також відділу культури.
Остап Жежерун із Луцького театру-студії «Коло Лесі» зауважив, що багато нового записав і привезе, покаже у своїй
студії. Тож навчання підуть далі Україною. А ще Остап зазначив, що в порівнянні з Луцьким парком, який теж красивий, але забудовується, у Бучанському дуже зелено.
З учасниками школи займалися тренери з різних акторських шкіл, щоб вони мали змогу отримати максимально
різноманітні знання.
– Це неймовірне перезавантаження. В мене просто стався вибух у мізках, – акцентує студентка Національної академії імені Чайковского Віолета Самонь. – Я дуже багато дізналась і робота з такими кураторами просто неймовірний
подарунок. Треба розвивати свій фантазійний і емоційний
м’яз обов’язково. Я хочу подякувати Національній спілці
театральних діячів. Таких неймовірних проєктів дуже мало.
Я б хотіла, щоб така діяльність була в різних фахівців. Це те,
що молоді дуже потрібно. Це те, що допоможе молоді залишитися в Україні.
Ірина ЛЕВЧЕНКО

струментів, які не створять нікому турбот, – повідомляє
продавець магазину Олександр Ященко. – Зустрічайте
нову революційну лінійку акумуляторного інструменту.
Ця подія відкриває нову сторінку в історії мережі магазинів Dnipro-M, оскільки раніше наш асортимент ніколи не
мав аналогів подібної продукції.
Товари дійсно вражають своєю різноманітністю.
Окрім бензо- та електроінструментів і розхідників до
них тут можна побачити багато видів садово-паркової техніки. Наприклад було також презентовано ба-

гато різновидів ручних інструментів і представлено їх
для продажу споживачам.
– Я була приємно здивована, що дітям тут роздавали цукерки, а дорослі могли посмакувати кавою за рахунок закладу. А ще з допомогою компетентних продавців-консультантів я змогла обрати хороший подарунок своєму чоловікові, у якого, до речі, ювілей, - радісно ділиться з нами відвідувачка Світлана.
У межах відкриття нового магазину відбувся розіграш лотереї. Так покупці, які придбали продукцію від
750 грн, могли виграти ящик для інструментів, від 1500
грн – розігрувалась кутова шліфувальна машина, і від
3000 грн – зварювальний інвентар. А ще в магазині будуть діяти різні акції та знижки для постійних покупців.
Велика кількість гостей магазину свідчила про затребуваність на ринку споживачів якісних електроінструментів та обладнання.
Отже, за широким асортиментом інструментів
прямуйте до нового магазину Dnipro-M, який чекає
на своїх відвідувачів за адресою: м.Буча, вул. Богдана
Хмельницького, 6.
Владислав ОРЄХОВ

Театр «НеСТиДно» –

заняття і перезавантаження
в парку

Національна спілка театральних діячів України
(НСТДУ), яку очолює народний артист України
Богдан Струтинський, щороку проводить чотири сезонні школи акторської майстерності в межах проєкту «Сезонні школи».

Л

ітня школа вибрала місцем своєї локації Бучанський
міський парк. 23 учасники, яких обрали за конкурсом з
понад 60 претендентів із різних регіонів України, під керівництвом професійних тренерів вчилися, практикувалися і
паралельно насолоджувалися можливістю отримувати нові
знання на відкритому повітрі в чудовому, зеленому просторі.
– Одна річ, бути в професії і не розвиватися, – зазначила педагог акторської майстерності і режисер Валерія
Анчуткіна з Києва, – а тут всі зібралися вчитися далі.
Мене це захоплює. У нас вийшло створити гарну атмосфе-

Dnipro-M у Бучі

На урочистому відкритті нового магазину
Dnipro-M 14 вересня було багатолюдно. Повітряні кульки на вході вдало доповнювали
атмосферу свята. Гучно лунала музика, запрошуючи всіх до себе. Новий магазин відвідали
поціновувачі якісних електроінструментів та
садово-паркової техніки.
– Для нас дуже важливо, щоб відвідувачі нашого магазину змогли придбати для себе товар максимальної якості за мінімальну ціну. Саме тому магазин має таку назву, – зазначає директор магазину Ярослав Чередник. –
В асортименті абсолютно нові типи шуруповертів, перфораторів, КШМ та багато інших видів якісних товарів.
Усе це вже чекає на Вас у нашому магазині.
Кожен відвідувач міг отримати необхідну консультацію про товари, які його зацікавили. Також було багато
охочих власноруч протестувати вибраний інструмент у
спеціальному наметі на вулиці.
– Ми готові запропонувати покупцям не лише якісний
товар, але й сервісне обслуговування бензо- та електроін-

“Проти” - 11; гл. Денисенко “ЗА” - 11,
“Проти” - 12. Збори вирішили вважати
обраним “Председателем Бучанской поселковой Народной управи Київського
повіту” Алексея Евдокимовича Бикова.
До речі, проживав на Васильєвському
проспекті (ділянки 214-218) поруч з
Яснополянською вулицею і мав 4 десятини і 1458 кв. сажень землі з 1908 р.
З 1919 року село Буча підпорядкували
Ворзельському виконкому. Адже, поки
в Бучі сперечались, як і хто буде управляти дачним поселенням, Ворзель став
волосним центром.
Радянська влада в Бучу прийшла на
початку 1922 р., після страти отамана Орлика (Федора Артеменка), який
здійснював партизанську боротьбу
проти більшовицьких загарбників.
Діяв на Київщині в 1920-1922 роках у
районі Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Ворзеля,
Клавдієвого,
Бородянки, Тетерева,
Радомишля, Іванкова, Димера, Чорнобиля,
Фастова, Макарова.
Першим головою Бучанської сільради
Ворзельської волості Київського повіту
і губернії був призначений, бухгалтер за
фахом, Пешель Олександр Густавович,
який діяв з 07 березня 1922 р. по 05 листопад 1922 р.
Ігор Бартків
спільно з Іваном Лисенком
та Дмитром Гапченком
Закінчення
у наступному номері «БН»

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

озбудова місцевої влади Українською
Центральною Радою здійснювалася відповідно до адміністративно-територіального поділу України XIX століття (поділ на губернії – повіти – волості).
Спробу врегулювання відносин між численними органами зробив Земельний закон, який було прийнято 27.01.1918 року.
Відповідно до ст. 4 Закону порядкування
землями місцевого користування належало органам міського самоврядування,
а іншими – сільським громадам, волосним, повітовим і губернським земельним
комітетам в межах їх компетенції.
На законодавчому рівні земельний адміністративно-територіальний устрій
було запроваджено згідно із Законом
«Про поділ України на землі» від
06.03.1918 р. Територію УНР було поділено на 32 землі.
На підставі історико-географічних,
економічних та культурних принципів
було визначено межі земель, їхні назви
та адміністративні центри.
Це були: Київ з околицями, Підляшшя
(з центром у Брест-Литовську), Дрего
вицька земля (з центром у Мозирі, тепер –
Гомельська область Білорусі), Древлянська
земля (центр – Коростень), Волинь (центр –
Луцьк), Погорина (Рівне), Болохівська
земля (Житомир), Поросся (Біла Церква),
Черкащина, Побужжя (Умань), Поділля
(Кам’янець-Подільський), Брацлавщина
(Вінниця),
Подністров’я (МогилівПодільський),
Помор’я
(Миколаїв),
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Святкуймо разом!
Бучанський міський парк

Крячок Дарію Олександрівну,

головного спеціаліста земельного відділу Бучанської
міської ради

Жуковець Владиславу Миколаївну,
заступника начальника відділу містобудування та
архітектури Бучанської міської ради

Центральний вхід

Рудого Юрія Вікторовича,

15:00 – 15:30 - Урочисте відкриття за участі балету
«Ва-банк» та Euphoria Jazz Band

Кузьменко Оксану Вікторівну,

15:30 – 17:30 - Виступ інструментальних колективів
«11 Music Projekt»

Сімон Тетяну Анатоліївну,

9:00 - 17:00 - X Всеукраїнський фестиваль-конкурс
«Пісенні візерунки»

начальника відділу державного архітектурно–
будівельного контролю
адміністратора Центру надання адміністративних
послуг Бучанської міської ради
начальника фінансового управління Бучанської
міської ради

Козака Ігоря Олександровича,
депутата Бучанської міської ради

Іщенко Марину Миколаївну,

начальника Центру надання адміністративних послуг
Бучанської міської ради

Грищенко Оксану Василівну,

спеціаліста 1 категорії КП «Бучабудзамовник»

Петрова Олександра Йосиповича,
системного аміністратора з телекомунікації

Ротонда

Літній театр

Алея творчості

12:00 – 18:30 - виставки майстрів народної творчості

Дитяча фан-зона біля
«Кораблика»

13:00 – 17:00 - Фестиваль дитячих розваг «Buchakids»
Показові виступи: аніматорів, театру ілюзії, шаржиста, майстер класи з пісочної анімації

Набережна

13:00 – 17:00 - Фестиваль живих скульптур, виступи вокально-інструментальних колективів:
«Indigo» та інших колективів
13:00 – 17:00 - Фестиваль кави і шоколаду, виставка кораблів

Парк «Олівці»

14:00-17:00 – інтерактивно-розважальна програма
для дітей (солодка вата, шоу мильних бульбашок, аквагрим, ростові ляльки)

Спортивна зала
Бучанської
української гімназії

ШУКАЄМО

КухаріВ

СУШИЯ

(067) 654-16-96
(063) 242-58-67
Адреса:
м. Буча,
провулок
Олекси
Тихого 4,
секція 1

10 000 грн

Посудомийниць
8000 грн

10:00-14:00 – Командна першість з тенісу настільного
серед шкільних команд
Київська площа
14:00 – Парад Близнюків та благодійна акція «Ти не
один»
14:30 – 17:00 - святковий концерт творчих колективів
БМОТГ
17:00 – 18:30 - урочистості з нагоди святкування Дня
міста
18:30 – 19:30 - виступ солістки «Mary»
19:30 – 20:30 - Exclusive Music Project «Pochep Beat»
20:30 – 21:30 - виступ українського рок-гурту «THE
HARDKISS»
22:30 – 24:00 – дискотека від DJ Vel
Johansson

22 вересня

Бучанський міський парк

Літній театр

9:00 – 16:00 – Гала-концерт X Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Пісенні візерунки»
Дитяча фан-зона біля «Кораблика»
11:00 – 14:00 – розважально-пізнавальна гра для дітей 5-12 «Країна здоров’я»
14:00 –18:00 – ігрова зона, конкурси, лаунж-зона, майстер-класи, фуд-корт
18:00 –19:30 – концерт студентів УГІ
20:00 – 22:00 – Парк Кіно (організатор: Український гуманітарний інститут)
БК вул. Києво-Мироцька, 69
11:00 –16:00 – відкрита першість БМОТГ із дзюдо серед дітей

Зона «Fan Stage» (набережна)

Фестиваль «Карася»
12:00 – 13:00 - виступи народних колективів БМОТГ
13:00 – театралізоване дійство, розважально-забавні конкурси, частування ухою, смаженим карасем, кулішем
та різноманітними смаколиками.
15.00 – Виступ творчого колективу «Гуляй город»

Бучанський міський парк (спортивна база «Оболонь»)
10:00 – 19:00 – відкритий кубок БОТГ з футболу серед дітей 2010-2011р.н.

Літній театр

19:00 – Перше україномовне гумор-шоу «Вар’яти»
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