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Посмішка бабусі

Краще те, що
краще для дитини

Учитель –
це творча людина

Парк мистецтв
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Шановні освітяни!

Вітаю дружню, творчу, креативну,
амбітну, успішну педагогічну родину громади зі святом!

Бути учителем – велике мистецтво й щоденна жертовна
праця. Адже лише цю професію обирають серцем і залишаються вірними їй на все життя. Професія вчителя унікальна, бо дозволяє людству відтворювати себе в наступному поколінні.
Освіта сьогодні – пріоритет державної політики, адже є
стратегічною основою розвитку особистості, а відтак – і
суспільства, нації, держави.
Приємно відзначити, що освітня галузь громади щораз
піднімається на вищу сходинку – заклади міста посідають
перші місця у рейтингах освітніх закладів Київщини. І в
цьому найперше завдячуємо наполегливій праці педагогів, їх творчому пошуку, багатогранному таланту, небайдужості до дітей та молоді.
Цей рік особливий – освітянська родина поповнилася
освітніми закладами , що діють у населених пунктах громади, де якісна освіта – пріоритет у роботі.
Ми усі родом зі школи. Саме тому для кожної людини,
незалежно від її професійної діяльності, це свято є особливим, незабутнім. У пам’яті одразу ж виникає образ
улюбленого вчителя, який був порадником, другом, вихователем, взірцем.
Ваш суровий погляд та відкрите серце, невтомний оптимізм та дружні настанови запам’ятовуються на все життя.
Саме в школі хтось вчиться бути лідером, хтось – попри
все досягати мети та ніколи не здаватися.
У тандемі із учителями працюють у школах і гімназії
батьківські комітети – важлива підтримка у всіх починаннях, а успішне поєднання вчительського досвіду і батьківської участі приносить вагомі результати.
Дорогі педагоги, з професійним святом вас! Задоволення
від кожного дня роботи, більше учнів, якими будете пишатися. Миру, злагоди, здоров’я!

Золотий запас педагогів

З

нагоди професійного свята за творчу педагогічну діяльність, спрямовану на підвищення навчально-виховного
процесу, педагогічна спільнота нагороджує вчителів, які зробили вагомий внесок
у розвиток сфери освіти Бучанської об’єднаної територіальної громади. Зокрема
педагогів, які мають 50 і більше років загального педагогічного стажу:
– Надію Логвиненко, асистента вчителя
Бучанського НВК №2, відмінника освіти.
– Віру Бузило, вчительку фізики
Гаврилівського ЗЗСО №8, старшого вчителя, «Відмінника освіти України».
– Софію Зузанську, вчительку початкових класів Бучанської ЗОШ № 1.

ОФІЦІЙНО

– Ганну Ситник, вчительку історії
Бучанського НВК №4, нагороджена нагрудним знаком Василя Сухомлинського.
Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України – Володимира Фалька,
вчителя трудового навчання Бучанського
НВК І-ІІІ ступенів №4;
Подякою Міністерства освіти і науки
України:
– Ларису Сторожик, директора
Бучанської Української гімназії.
– Ірину Сільченко, завідувачку закладу
дошкільної освіти №6 «Яблунька».
– Альону Комінко, практичного психолога закладу дошкільної освіти №5
«Капітошка».

Почесною грамотою департаменту освіти і науки КОДА:
– Любов Морозенко, директора
Бучанського НВК №3.
– Євгенію Колпакову, виховательку закладу дошкільної освіти №3 «Козачок».
Грамотою департаменту освіти і науки
КОДА:
– Оксану Сімороз, заступника директора з навчально-виховної роботи
Бучанської школи №5.
– Вікторію Зотову, вчителя-логопеда
Бучанського НВК «Берізка».
Подякою департаменту освіти і науки
КОДА:
– Ніну Лазаренко, вчительку української мови та літератури, соціального педагога Гаврилівської школи №8.

Розглядали та голосували

На черговій сесії Бучанської міської ради депутати
розглянули понад сто питань, які напередодні було
детально обговорено на засіданнях постійних депутатських комісій та погоджувальній раді.
Серед головних:
– про розгляд звернення депутатів Бучанської міської
ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо продовження мораторію на

продаж земель сільськогосподарського призначення;
– про внесення змін до складу виконавчого комітету Бучанської міської ради;
– 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 2019-2020 років;

АКУТАЛЬНО

Бізнес – влада:
діалог започатковано

Сергій Верланов, голова Державної податкової служби України, за ініціативою народного
депутата України в нашому окрузі Ольги Василевської-Смаглюк, зустрівся з підприємцями
Бучанської ОТГ та детально розповів про законопроєкти, найближчі плани та зміни, які стосуються бізнесу, а також спростував міфи, які не
відповідають дійсності.
Закінчення на стор. 2

Продовження на строрінці 3.

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах
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АКТУАЛЬНО

Обговорили проблемні
питання реєстрації місця
проживання

Бізнес – влада:

діалог започатковано

Відбулася робоча зустріч фахівців
ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області з представниками Київської
обласної державної адміністрації.

Участь у заході взяли від Бучанської
ОТГ Оксана Компанець, Віта Яцура,
Марія Церковнюк.
Учасники говорили про порядок
оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі паспорта громадянина України
для виїзду за кордон, а також про
дотримання положень законодавства під час реєстрації та зняття з
реєстрації місця проживання/перебування особи.
Така взаємодія Міграційної служби Київщини з органами реєстрації є
систематичною, оскільки це дозволяє
мінімізувати випадки недотримання вимог законодавства України при
здійсненні реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання.
Нагадуємо, що з 4 квітня 2016 року
повноваження щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання
були передані від Державної міграційної служби України до органів
місцевого самоврядування. З переліком органів реєстрації у вашому регіоні можна ознайомитись, скориставшись відповідним онлайн-сервісом
«Органи реєстрації» на сайті ДМС
www.dmsu.gov.ua/services/regauth.html

УВАГА

Приймальня
народного
депутата

У Бучі запрацювала громадська
приймальня народного депутата України Ольги Василевської-Смаглюк.
У середу і п’ятницю з 9:00 до
13:00 години на другому поверсі
міської ради (вул. Енергетиків,
12) на вас чекає помічник депутата Олеся Кравченко.

Продовження. Початок на сторінці 1.
Спочатку посадовець разом з народним обранцем відвідали
місцевий ринок і торговельний центр і поспілкувався із представниками бізнесу «на землі».
Свій перший візит Сергій Олексійович здійснив саме в наше місто не випадково: він вирішив почути про проблеми і донести всі
новації безпосередньо під час спілкування.
Ось що написав він на своїй сторінці у соцмережах: «Нікого не
попереджав, як і обіцяв. Роз‘яснюю нашим громадянам новели
законопроєктів про РРО.

Швидкі підсумки:
– усі підприємці на ринках на першій групі справно платять податки і не переживають про відносини з податковою. Багато хто
знає, що РРО для такого виду діяльності не передбачено. Посилимо роз’яснювальну роботу і розвіюватимемо міфи.
– у ТРЦ підприємці говорять про те, що РРО не страшні, головне, щоб вони не здорожчували ведення бізнесу! Пояснив про
програмні РРО в смартфоні. Усі очікують новації.

– придбав на ринку смаколики на вечерю. З нетерпінням чекаю повернення ввечері додому, щоб їх спробувати. Люди в нас прекрасні!»
Згодом, у конференц-залі «Зеленої Бучі» дискусія із представниками бізнесу, які з’їхалися з усіх куточків ОТГ, а також сусідніх
населених пунктів, тривала більше години. Присутні порушили
багато питань, які роками чекали вирішення.
Обговорено питання, які турбують представників малого та середнього бізнесу у зв’язку зі змінами до податкового законодавства, які було ухвалено Верховною Радою України, налагоджено
діалог між фіскальною службою та підприємцями.
Сергій Верланов та Ольга Василевська-Смаглюк ініціювали
проведення такої зустрічі, аби розпочати відкритий діалог.
«Ми починаємо новий етап у податковій політиці нашої держави. Нова податкова служба стане надійним партнером для підприємців, яка створюватиме сприятливі умови для ведення бізнесу в Україні, впроваджуватиме нові сервіси та забезпечуватиме
рівні права всіх платників податків. Впевнений, що спільними зусиллями ми побудуємо сервісну податкову службу європейського зразка з високим рівнем довіри у суспільстві, якою будемо пишатися», – наголосив голова ДПС Сергій Верланов.
У процесі роботи обговорювалися складнощі, з якими може
стикнутись бізнес після введення системи РРО:
– інтернет-торгівля та доставка товару через транспортні компанії (проблема полягає в тому, що замовник часто оплачує товар
лише після його отримання та огляду у відділенні перевізника, а
отже видача чеку продавцем наперед неможлива);
– неможливість видачі чеку в закладах, де оплата послуг йде через жетони (наприклад автомийки самообслуговування).
Турбувала проблема блокування податкових накладних, сплата земельного податку з паїв, які розташовані поза межами населених пунктів.
– Якщо практика використання потребуватиме законодавчого удосконалення – будемо працювати разом із законодавцями
заради того, щоб застосування новітніх РРО не викликало незручностей для підприємців, – наголосив Сергій Олексійович. –
І найголовніше: у цей перехідний період податкова не залишить
підприємців сам на сам із їхніми проблемами. Ми готові організувати роз’яснювальну роботу, готові відповісти на всі запитання, навчити, якщо доведеться, користуватися новими програмами, показати, як це працює, зробити максимум, аби перехід на
нові правила роботи був безболісним.
Діалог видався жвавим і корисним для обох сторін.

Богдан ЛЯХОВЕЦЬ

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

«Громада для кожного» – досвід для всіх

Міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак
наголосила, що новий уряд, безумовно, продовжуватиме реформу
місцевого самоврядування як
одну з пріоритетних.
Під час конференції «Громада для кожного», яку провела в Києві Програма
«U-LEAD з Європою» за участі низки
організацій, які допомагали майже 400
громадам втілювати Ініціативи місцевого
розвитку, Альона Бабак сказала, що для
ефективного завершення процесу формування спроможних громад маємо налагодити системну комунікацію.
Міністр повідомила про створення «гарячої лінії» та ще один механізм побудови
комунікації – поїздки до регіонів:
«Перш ніж затвердити межі та перелік
громад, які входитимуть до тієї чи іншої

ОТГ, маємо з’ясувати, чи є ще там проблеми. До кінця листопада ми очікуємо отримати від ОДА перспективні плани спроможних громад. Після цього можна буде
спланувати поїздки до кожного регіону
вже для спілкування з громадами».
Заступниця голови Представництва ЄС
в Україні Анніка Вайдеманн зазначила:
«Необхідно приділити трохи більше часу
для добровільного об’єднання, перш ніж
переходити до адміністративного. Процес
має включати достатню кількість консультацій із громадянами та владою».
У свою чергу Альона Бабак запевнила, що процес добровільного об’єднання
громад триватиме щонайменше до лютого 2020 року, коли можуть бути схвалені
зміни до Конституції щодо нового адміністративно-територіального устрою.
Директор Програми «U-LEAD з
Європою» від GIZ Бастіан Файгель, наго-

лосив, що U-LEAD рада підтримуватиме
розширення можливостей усіх українських громад:
«Починаючи з наступного року друга
фаза Програми «U-LEAD з Європою» продовжить роботу на національному, регіональному та місцевому рівнях, приносячи
користь усім громадянам України, створюючи громади для кожного».
Юлія Соколовська, міністр соціальної
політики України, зазначила, що тепер
між різними українськими міністерствами вже налагоджено співпрацю, тому координація реформ відбуватиметься легше
та швидше. Вона також розповіла про нові
підходи свого відомства до роботи на місцевому рівні та співпраці з громадами.
У межах інших сесій конференції також
обговорили найкращі практики та отримані уроки.

НА ЧАСІ

Готуємося до холодів
Продовження. Початок у № 39
Під час підготовки житлового фонду міста в т.ч. ОСББ,
ЖБК та управляючими компаніями до експлуатації в зимовий період було ліквідовано несправності будівель та
опалювального обладнання; приведено в технічно справний стан прибудинкові території із забезпеченням безперешкодного відведення атмосферних і талих вод; ремонт,
перевірка і налагодження всього комплексу пристроїв,
що забезпечують безперебійне постачання тепла в квартири; підготовка схем внутрішньо будинкових систем холодного водопостачання, каналізації, центрального опалення і вентиляції, газу тощо.
Велика робота з підготовки об’єктів житлового фонду проведена і КП «Бучанське управління житлово-комунального господарства».
Станом на 01.08.2019 рік на обслуговуванні підприємства перебувають 146 багатоквартирних будинків загальною площею квартир 318918,36 кв. м.,
в т.ч. 7 гуртожитків площею 9763,3 кв. м.
На балансі підприємства з централізованим опален-

ням 84 будинки (85% обладнані тепловими лічильниками). Виконано роботи в теплопунктах: прочищено
грязьовики та фільтри грубої очистки, проведена ревізія запірних арматур, замінено 123 крани в мережах
опалення, відремонтовано лічильники тепла, підготовлено 76 актів готовності, 128 паспортів.
Аварійна служба за 7 місяців 2019 р. отримала понад
1974 заявки, які своєчасно всі виконала. Відремонтовано 12 під’їздів (Нове Шосе, 16, Енергетиків, 17, Польова, 24, Героїв Майдану, 15, Енергетиків, 15, Тарасівська,
10Г та 10Д, Києво-Мироцька, 104В), відремонтовано 34

віконних рам та вхідних дверей. На шістнадцяти будинках проведено відновлювальні роботи покрівлі та
оглядових вікон, відремонтовано 46 лавок. У місцях
загального користування засклено 24 м кв. вікон, відремонтовано 8 козирків біля входу в під’їзди (в 5 будинках), проведено поточні ремонти в 6 ліфтах, пофарбовано понад 150 п.м газових труб., Проведено поточні
ремонти та профілактику внутрішньо будинкових мереж, вентиляційних каналів, щитових. Відремонтовано
східці у 12 будинках і на 15 дитячих майданчиках.
Постійно проводиться претензійно-позовна робота. Станом на 01.08.2019 р. до суду було передано матеріали справ по 31 боржнику на загальну суму 105,7
тис. грн за несплату за надані житлово-комунальні
послуги. У суді на розгляді перебуває 55 справ на загальну суму 379,2 тис. грн. КП «Бучанським УЖКГ»
до ВДВС Бучанського МУЮ було направлено 57 судових наказів на загальну суму – 367 тис. грн, що сприяє
оптимізації оплати серед населення. У ході досудового врегулювання питань зі стягнення заборгованості
мешканцям направлено 63 досудових вимоги (претензії). За результатами даної роботи боржники сплатили
близько 31,7 тис. грн.
Пресслужба БМР

З нагоди Дня людей похилого віку територіальний центр соціальної допомоги
управління праці та соціального захисту
населення Бучанської міської ради разом
із благодійним фондом «Добре діло» у
Центральному будинку культури міста
Буча організували зустріч.
– Захід «Посмішка бабусі» проводився не вперше, – розповідає директор
територіального центру соціальної допомоги Світлана Жолуденко. – Цього
разу його присвятили Дню людей похилого віку. Завдяки благодійному фонду
«Добре діло» відбувся концерт, а також
привітання у вигляді смаколиків та чаю.
Студія пісочної анімації «Sandplay»,
місцеві артисти Олена Гайдичук, Тетяна
Полхова, Василь Шкумет із радістю подарували своє вміння й талант.
– «Посмішка бабусі» – це добра традиція зібрати людей похилого віку і
зробити їм свято, провести чаювання
та вручити подаруночки, – роз’яснює
ідею заходу Сергій Урбан з благодійного
фонду «Добре діло». – І дати можливість
їм вийти зі своїх домівок і поспілкуватися один з одним.
Ірина БІБА

Депутати Бучанської міської ради
підтримали проєкт рішення про включення Гостомельського селищного голови Юрія Прилипка до складу виконкому БМР. Напередодні він за власним
бажанням вийшов зі складу виконкому Ірпінської міської ради під час засідання. Ухвалили також перейменувати
вулицю Сім’ї Забарило на вулицю Щаслива. Тож всього найкращого новим
щасливцям!

Управління праці оголошує благодійну акцію

«Подаруй старий мобільний телефон
людям похилого віку!»

Просимо всіх небайдужих долучитися до благодійної акції та безкоштовно
приносити старі мобільні телефони в
робочому стані до Управління праці та
соціального захисту (м. Буча, бульв. Б.
Хмельницького,
5/5А).
Отримані мобільні телефони
буде передано в
подарунок особам похилого
віку, які не мають

Продовження. Початок на сторінці 1.
– про передачу житлового будинку №
3 по бульв. Б.Хмельницького в м. Буча в
управління ОСББ «ОБЕРІГ 9»;
– про готовність закладів освіти міста Буча та об’єднаної територіальної
громади до нового 2019-2020 навчального року;
– про підсумки організованого відпочинку та оздоровлення дітей влітку
2019 року;
– про вирішення питань регулювання земельних відносин громадян, підприємств, установ та організацій;
– бюджетні та реорганізаційні питання, депутатські запити тощо.

змоги придбати такий пристрій, для
отримання пільг у зв’язку з реалізацією Порядку надання пільг на
оплату житлово-комунальних послуг
у грошовій формі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 17.04.2019 № 373, та неможливістю
певних соціально-незахищених верст
пільговиків придбати мобільний телефон для впровадження в дію даного
Порядку.
Інформація за телефонами
Управління праці: 49-904, 49-906.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ
Команда ВО «Батьківщина» вимагає від
Президента України Володимира Зеленського ініціювати проведення Всеукраїнського референдуму з питання відкриття
ринку землі, а для забезпечення механізму відповідної процедури «Батьківщина»
реєструє законопроєкт про проведення
Всеукраїнських референдумів за народною ініціативою, який вимагає ухвалити на найближчому засіданні Верховної
Ради України.

Напередодні у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт №2178 «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.
Команда «Батьківщини», проаналізувавши документ, винесла свої застереження і вказала на низку
загрозливих ризиків для країни.
«Якщо цей закон буде ухвалено у парламенті,
і такий дозвіл (в тому числі іноземцям) на купівлю сільськогосподарської землі, стане реальністю, то це буде означати новітню колонізацію
України»,– заявила Юлія Тимошенко на пресконференції в Києві.
Так, на переконання політика, у разі ухвалення
закону «під час війни, окупації і анексії буде продано з молотка 72% території суверенної і незалежної України».
«Виникає питання, за що сотні років гинули
мільйони українців, борючись за наш суверенітет,
незалежність і право володіти своєю землею, будувати самостійне і незалежне життя?», – звернулась вона.
Голова ВО «Батьківщина» наголосила, що відповідно до зміни до статті 130 – набуття права власності на землю - команда Президента Володимира
Зеленського вирішила продати всю сільськогосподарську землю. За законодавством землю можна

ОСВІТА

Курс громадянської освіти

Бучанський центр освіти дорослих «Логос», ГО «Поклик поколінь», за підтримки представництва DVV International в Україні у співпраці з Бучанською міською радою відкриває набір на курс громадянської освіти.
Що буде цікавого:
−− основи громадського активізму;
−− розвиток ораторських здібностей;
−− лідерство;
−− тайм-менеджмент;
−− емоційний інтелект;
−− проєктний менеджмент;
−− критичне мислення;
−− кожне 4 заняття – настільна гра «Світ по 2 години. Кількість місць обмежена.
За більш детальною інформацією
громад».
звертатися за тел. (099)-010-86-03.
Тривалість курсу 16 занять, кожне з яких

ВО «Батьківщина» вимагає
у Президента ініціювати
референдум щодо ринку землі
продати громадянам України, в тому
числі й тим, хто має подвійне громадянство – паспорти інших держав.
42 млн га української землі може бути
продано повністю, в тому числі іноземцям. Також законопроєкт передбачає,
що «в одні руки» можна буде брати 210
тис. га землі. Тобто, одне підприємство
з іноземними інвестиціями може купити 210 тис. га землі. А кілька афілійованих - до 1 млн га землі. Це ствердження
і розвиток аграрної олігархії, яка руйнує і сьогодні аграрний сектор України.
«Спираючись на передвиборчу програму Президента України Володимира
Зеленського, я звертаюсь до нього від
імені Партії ВО «Батьківщина» і фракції з вимогою звернутись до народу і
провести Всеукраїнський референдум
щодо того, чи є підтримка українців у питанні
продажу сільськогосподарської землі з молотка»,
– зазначила політик.
Юлія Тимошенко також зауважила, що
нині відсутній механізм забезпечення проведення Всеукраїнського референдуму, а тому
«Батьківщина» розробила відповідний законопроєкт про проведення Всеукраїнських референдумів
за народною ініціативою, і пропонує владі невід-

кладно його розглянути та ухвалити як закон.
«Ми сьогодні реєструємо законопроєкт про
проведення Всеукраїнських референдумів за народною ініціативою, і якщо є воля Президента, то
він може сьогодні до кінця дня визнати цей законопроєкт першочерговим, і його буде розглянуто
на засіданні Верховної Ради України. Ми просимо
розглянути і прийняти законопроєкт в цілому», –
заявила вона.
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Посмішка бабусі

У сучасному стрімко плинному житті
увага та приділений час – це, напевно, саме найдорожче, що можна подарувати людині. Особливо бабусям
і дідусям, які проводять своє життя
в квартирі, мало бачать людей, мало
спілкуються та чекають нашого візиту і розмови про буденне.

Розглядали та голосували

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

ДОБРА СПРАВА

№ 40 від 3 жовтня 2019 року
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ОСОБИСТІСТЬ

Тетяна Чистякова:
«Треба любити свій предмет
і сприймати дитину як
особистість»
Вчитель зарубіжної літератури
та історії Бучанського НВК «СЗОШ
І-ІІІ ст.-ЗОШ І-ІІІ ст.» № 3 Тетяна
Василівна Чистякова є порадником і справжнім супутником у
житті для її учнів.
Учитель-методист,
керівник
музею
Бойової слави та шкільного театру, керівник шкільного методичної комісії учителів
суспільних дисциплін, розробник дистанційного курсу зі світової літератури, неодноразовий член журі міських олімпіад, має
багато подяк, дипломів та грамоту Верховної
Ради України за заслуги перед українським
народом, – і це, навіть, не весь перелік всіх
нагород цього талановитого педагога.
Тетяна Чистякова розпочала свою професійну діяльність з 1990 року спершу в
Ірпінській школі №2, а через шість років
продовжила працювати уже в цьому закладі, який тоді мав №9. Перед цим навчалася в педінституті ім. О.М. Горького та
Національному педагогічному університеті
ім. М.П. Драгоманова за фахом історика.
– Найперше, треба любити свій предмет та
сприймати дитину як особистість, – ділиться своїми педагогічними секретами Тетяна
Василівна. – Зі свого досвіду знаю, що одноманітні традиційні уроки втомлюють учнів і

тому потрібно постійно шукати нові форми і
методи навчання. Люблю проводити нестандартні заняття, і мої вихованці із задоволенням мені в цьому допомагають. З дітьми я
отримую молодість духу, адже саме вони дають мені наснагу.
Крім того, за допомогою власних старань та
наполегливості своїх учнів, Тетяна Василівна
має 10 переможців міських та 4 – обласних
олімпіад, одного переможця обласного етапу
захисту робіт Малої академії наук, двох переможців міського та двох обласного конкурсу
«Об’єднаймося ж, брати мої!»
– Я часто проводжу позакласні заходи
й свята, де діти можуть проявити свої таланти. Наші відкриті виховні уроки запам’ятовуються глядачам надовго. Так до
9 травня ми провели захід «Ех, дороги…»
Були поставлені вистави «Вечори на хуторі
біля Диканьки», «Кайдашева сім’я» та «За
двома зайцями», – доповнює педагог. – У
межах семінару-практикуму вчителів світової літератури було організовано відкритий
виховний захід «Сорочинський ярмарок».
Також проводжу майстер-класи, виступаю
на засіданнях методичної комісії вчителів
суспільних дисциплін з теми «Технологія
проблемного навчання» і «Компетентний
підхід до навчання на уроках історії». А ще
я була учасником обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді «Доки пам’ять в

серці не згасає...».
Тетяна Василівна зробила дуже багато для
школи і для самих учнів, яких вона любить
усім серцем. Жоден з них не пожалкував, що
потрапив вчитися саме до неї.
Здається, її словами говорить Анна
Кареніна чи Наташа Ростова. Кожен урок
Тетяни Василівни доводить, що література
– то неоціненне духовне багатство. У щоденній праці, постійних творчих пошуках
проходять її шкільні роки.
Як і всі творчі особистості, Тетяна
Чистякова має багато уподобань. Окрім плетіння та шиття, має ще інтерес до квітів.
– Дуже люблю вирощувати троянди, у
мене на дачі їх понад 40 видів. Ще захоплююсь астрономією: цікавлюсь історією створення Всесвіту та літературою, пов’язаною з
цим. Багато читаю. В мене є власна бібліотека, яка містить багато класичної літератури
та історичних праць, – розповідає вчитель.
Напевно, здавалося б, можна було б і закінчити такий перелік творчих хобі, проте,
як не згадати одне з найулюбленіших захоплень Тетяни Василівни – подорожі?
– Мені подобається мандрувати мальов-

ОСВІТА

У гімназії новий склад ради

У Бучанській Українській гімназії було проведено загальногімназійну
звітно-виборчу конференцію «Перспективи розвитку гімназії».

м. Буча

№100

Про організацію та проведення призову громадян
України на строкову військову службу до Збройних Сил
України та інших військових формувань
України у жовтні - грудні 2019 року.

ЛУБ’ЯНКА

Наші мрії творять наше майбутнє

У школі Луб’янки з батьками
учнів 8 класу провели урок мрії
та обговорили результати першого унікального дослідження
«Про що мріють українські діти?
Як батьки впливають на мрії дітей? Чому мріяти життєво необхідно?», яке проводилось Українською маркетинговою групою.
А також переглянули мотивуюче
відео «Мрій» і разом склали ментальну карту.
Більшість дітей діляться своїми мріями з батьками (74-76%)
і кожна друга дитина вірить, що
саме батьки можуть допомогти здійснити мрію. І ми, дорослі, маємо усвідомлювати свою
роль у формуванні в дітях впевненості у собі, у здійсненні власних покликів душі, у розвитку та
трансформації мрій у професію.
На жаль, багато батьків (38%)
взагалі не мають уявлення, про

НАКАЗ ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРА
ІРПІНСЬКО-БУЧАНСЬКОГО
ОБ’ЄДНАНОГО МІСЬКОГО
ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРІАТУ

9 вересня 2019 року

Учасники заходу мали змогу почути:
– звіт голови ради гімназії Лесі Кущ
про роботу Ради за 2018/2019 навчальний рік,
– виступ лідерів учнівського самоврядування Катерини Мислицької та
Анни Тригуб, які розповіли про діяльність учнівського самоврядування закладу та накреслили перспективи його
розвитку очима гімназистів,
– промову заступника директора
Людмили Савельєвої про особливості
освітнього процесу гімназії 2019/2020
навчального року,
– директора Лариси Сторожик, яка
розкрила питання інституційної спроможності закладу.
Крім того, учасники в інтерактивній
формі розробили та представили свої
пропозиції щодо створення умов для
сталого розвитку закладу та обрали
новий склад ради гімназії.

ничими місцями України разом з моєю вчителькою, яка нас часто бере із собою в подорожі, – зауважує її учень Денис. – З класним
керівником ми їздимо не лише відпочивати,
але й дізнаватися щось нове.
А ще разом з учнями вчитель займається
волонтерством: допомагають бійцям ООС,
збираючи для них необхідні речі.
Ось така Тетяна Василівна – добра, щира та
справедлива. Вчитель, який є наставником у
житті кожної людини, вчитель, що створює
майбутнє країни, адже від його праці залежить розвиток знань молодого покоління.
– Спливуть роки, ми закінчимо школу,
але в пам’яті моїй назавжди залишиться тепла згадка про мою добру, мудру та вигадливу вчительку, – каже учениця 11-го класу
Вероніка Крочак.
Учителю любий, наш друже єдиний.
Для Вас ці щирі і теплі слова.
За труд благородний, за працю невтомну,
За те, що навчили – Вам честь і хвала!
Тетяно Василівно, хай Ваша доля продовжує квітнути і посилає Вам лише радість і тепло.
Владислав ОРЄХОВ

що мріють їхні діти і найбільш
«непочутими» є саме нематеріальні бажання. Якщо ж батьки
говорять дитині, що здійснення
будь-якої мрії – це можливо і що
є надія на те, що вона здійсниться, у дитини з’являється прагнення йти до своєї мети.
Якщо ж батьки кажуть, що
мрія неможлива, або ж «пере-

кладають» на дитину власні нереалізовані плани, дитина відчуває біль, у неї нівелюється
потреба в «світі мрій», вона фокусується на задоволенні виключно матеріальних бажань.
Діти хочуть розвиватися та
мають мрії, пов’язані з професійним зростанням та успішною
кар’єрою.

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування
в Україні» «Про військовий обов’язок і військову службу».
Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних
Силах України» від 14 серпня 2008 року №402 (зі змінами),
та директиви Генерального штабу Збройних Сил України від
03 січня 2019 року № Д-2 «Про організацію та проведення
призову громадян України на строкову військову службу
і звільнення в запас військовослужбовців, які відслужили
встановлені строки строкової військової служби, в 2019 році»
на обласному збірному пункті буде проводитися контрольний
медичний огляд призовників лікарями-фахівцями з метою
визначення їх придатності до військової служби за станом
здоров’я для попереднього відбору до режимних команд і
навчальних частин починаючи з 1 жовтня 2019 року
Н А К А З У Ю:
1. З 1 жовтня 2019 року організувати та провести підготовку
до призову громадян на строкову військову службу.
2. Усім громадянам, які підлягають призову на строкову
військову службу, прибути на призовну дільницю за адресою:
м.Буча, вул. Яблунська, буд.129 у визначений час, маючи при
собі документи, що зазначені в повістці.
3. Явці на призовну дільницю Ірпінсько-Бучанського
ОМВК для призову на строкову військову службу підлягають
усі громадяни, 1999 року народження, яким в період
чергового призову виповнюється 20 (двадцять) років, а
також громадяни, які народилися у 1992-1999 роках, у яких
закінчилася відстрочка від призову, або не призвані раніше на
строкову військову службу за різних обставин.
4. Усім особам призовного віку, які підлягають призову
на строкову військову службу і тимчасово перебувають на
території м. Ірпінь, м. Буча, смт. Ворзель, смт. Гостомель,
смт. Коцюбинське, негайно повернутися до місця постійного
проживання та з’явитися у військові комісаріати для
проходження призовної комісії.
5. На підставі Закону України «Про військовий обов’язок
і військову службу» керівникам підприємств, установ,
організацій, в тому числі навчальних закладів, незалежно від
їх підпорядкування і форми власності, зобов’язані відкликати
призовників з відряджень для забезпечення їх своєчасного
прибуття на призовну дільницю.
6. Громадян, які ухиляються від призову і не з’являються
до військового комісаріату, несуть відповідальність згідно
чинного законодавства.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
ТВО Військового комісара
Ірпінсько-Бучанського об’єднаного міського
військового комісаріату підполковник
А.В.ЛАЗАРЕВ

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,
18:00,21:00,23:10,2:00,5:20 Новини.
6:35,7:05,8:05,
9:05 Доброго ранку, Країно!
9:30 Т/с «Елiза».
11:20,14:15 Телепродаж.
11:45 Енеїда.
12:40,17:15 Плiч-о-плiч.
13:10,21:45 Бюджетники.
13:45 #ВУкраїнi.
14:30 Д/с «Аромати Колумбiї».
15:15 Х/ф «Пармська обитель» 2с
17:30 Перша шпальта.
18:25,2:35 Тема дня.
19:30 Разом.
19:55 Д/с «Життя з левами».
20:30 Д/с «Дикi тварини».
21:25,23:40,2:25,5:45 UA:Спорт.
22:15 Д/с «Левиний рик».
0:00 Телепродаж Тюсо.
3:30 Розсекречена iсторiя.
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,
19:30,0:40,5:20 «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».
20:45,21:45 Т/с «Свати».
22:45 «Грошi».
0:00,0:50 «Танцi з зiрками».
3:55 Т/с «Нашi панi у Варшавi».

Iнтер

6:05,22:05 «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 «Чингачгук - Великий Змiй».
13:40 Х/ф «Оцеола: Права рука
вiдплати».
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Чуже добро».
23:55 Т/с «Схiднi солодощi 2».
2:40 Т/с «Банкiри».
3:25 «Щоденник вагiтної».

ICTV

4:35 Скарб нацiї.
4:45 Еврика!
4:50 Служба розшуку дiтей.
4:55 Т/с «Вiддiл 44».
5:40 Громадянська оборона.
6:35 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини
10:10 Не дай себе ошукати.
11:00 Антизомби. Дайджест.
12:00,13:20,21:25 Т/с Розтин покаже
12:45,15:45 Факти. День.

14:25,16:25 Х/ф «Скайлайн».
16:45 Х/ф «Скайлайн 2».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Бiльше нiж правда.
22:20 Свобода слова.
23:55 Х/ф «Чужий проти Хижака».
1:40 Стоп-5.

Новий канал

5:00 Абзац.
6:50,8:45 Kids` Time.
6:55 М/с «Том i Джерi шоу».
8:50 М/ф «Тропiчний лiс: Iсторiя
долини папоротей».
10:10 Х/ф «Гарфiлд».
11:50 Х/ф «Гарфiлд 2».
13:10 Х/ф «Черепашки-нiндзя»
15:10 Х/ф «Черепашки-нiндзя 2»
17:40 Таємний агент.
19:00 Ревiзор.
21:50 Пристрастi за ревiзором.
23:50 Таємний агент. Пост-шоу.
1:45 Служба розшуку дiтей.

СТБ

7:15 Т/с «Коли ми вдома».
12:00 МастерШеф.
15:20,18:50,23:45 Хата на тата.
17:25,22:55 Вiдлiк часу.
17:30,23:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:50 Т/с «Та, що бачить завтра».

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.
10:30 Свекруха або невiстка.
11:20,3:10 Реальна мiстика.
13:20,15:30,4:45 Агенти справедливостi.
16:00,23:30 Iсторiя одного злочину.
18:00 Т/с «Пошта».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Маркус», 1 i 2с
1:45 Телемагазин.

ТК «Київ»

8:00 Мультляндiя.
8:30 Т/с «Загадковi вбивства», 13с
9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,
21:00 СТН.
10:15 Т/с «Таємниця старого мосту»,
40с
11:10 Т/с «Таємниця старого мосту»,
41с
11:55,16:20 «Освiтнiй хаб».
12:00,1:10 «Мама знає».
13:10,2:05 «Депутатська приймальня
14:10 Д/с «Безглуздi винаходи», 24
i 25 с.
15:15,6:00 СТН-Панорама.
16:30 #ВУкраїнi.
17:15 Т/с «Мердок», 5с
18:10 Т/с «Мердок», 6с
19:25 Т/с «Мердок», 7с
20:15 Т/с «Мердок», 8с
21:30,0:15 60 хвилин з В. Климчуком
22:30 Т/с «Загадковi вбивства», 14с
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея»
3:00 Життєвi iсторiї.

Вівторок • 8 жовтня
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,
18:00,21:00,23:10,2:00,5:20 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Елiза».
11:25,14:15 Телепродаж.
11:45 Енеїда.
12:45,17:15,19:30 Плiч-о-плiч.
13:10 Хто в домi хазяїн.
13:45 Вiдкривай Україну з Суспiльним
14:30 Д/с «Аромати Колумбiї».
15:15 Бюджетники.
15:45,4:00 #ВУкраїнi.
16:15 Д/с «Свiт дикої природи».
17:30 Cпiльно.
18:25,2:35 Тема дня.
19:55 Д/с «Дикi тварини».
21:25,23:40,2:25,5:45 UA:Спорт.
21:45 Нашi грошi.
22:15 Д/с «Левиний рик».
0:00 Телепродаж Тюсо.
3:30 Схеми. Корупцiя в деталях.
4:25 Перша шпальта.
4:50 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,
19:30,0:40,5:20 «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».
20:45,21:45 Т/с «Свати».
22:45,0:50 «Мiняю жiнку 14».
2:20 Т/с «Нашi панi у Варшавi».

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».
11:10,12:25 Т/с «Сподiваючись на
порятунок».
13:20,14:15 «Речдок».
15:10 «Речдок. Особливий випадок»
16:25 «Роман з Ольгою».
18:00,19:00,1:50 Стосується кожного
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Чуже добро».
23:55 Т/с «Схiднi солодощi 2».
2:35 Т/с «Банкiри».
3:25 «Щоденник вагiтної».
5:10 «Top Shop».

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:25 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44».
5:40,20:20 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.

10:10 Бiльше нiж правда.
11:45,13:15,21:25,1:05 Т/с «Розтин
покаже».
12:45,15:45 Факти. День.
15:00,16:20 Х/ф «Банди Нью-Йорка».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
23:25 Х/ф «Без компромiсiв». (18+).
2:45 Стоп-5.

Новий канал

3:50 Абзац.
5:35,6:45 Kids` Time.
5:40 М/с «Том i Джерi шоу».
6:50 Т/с «Бiблiотекарi».
7:50 Т/с «Цiлком таємне».
12:50 Х/ф «Лiгво монстра».
15:00 Т/с «Подорожники».
16:00,21:00 Вар`яти.
17:00,19:00 Хто проти блондинок?
22:00 Т/с «Будиночок на щастя».
23:10 Х/ф «Iнший свiт». (18+).
1:50 Т/с «Ми - такi».

СТБ

6:30,9:10 Т/с «Коли ми вдома».
12:05 МастерШеф.
15:20 Хата на тата.
17:25,22:55 Вiдлiк часу.
17:30,23:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
18:50 Наречена для тата.
20:50 Т/с «Та, що бачить завтра».
23:45 Один за всiх.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,
19:00,23:00 Сьогоднi.
9:30,2:30 Зоряний шлях.
10:30 Свекруха або невiстка.
11:20,3:10 Реальна мiстика.
13:20,15:30,4:45 Агенти справедливостi
16:00,0:00,2:10 Iсторiя одного
злочину.
18:00 Т/с «Пошта».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Маркус», 3 i 4с
23:20 Контролер.

ТК «Київ»

8:00 Мультляндiя.
8:30 Т/с «Загадковi вбивства», 14с
9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,
19:00,21:00 СТН.
10:15 Т/с «Таємниця старого мосту»,
41- 42с
11:55,16:20 «Освiтнiй хаб».
12:00,1:10 «Лiкар знає».
13:10,2:05 «Депутатська приймальня
14:10 Д/с «Безглуздi винаходи», 25
i 26 с.
15:15,6:00 СТН-Панорама.
16:30 «У фокусi Європа».
17:15 Т/с «Мердок», 7с
18:10 Т/с «Мердок», 8с
19:25 Т/с «Мердок», 9с
20:15 Т/с «Мердок», 10с
21:30,0:15 60 хвилин з В. Климчуком
22:30 Т/с «Загадковi вбивства», 15с
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея
3:00 Життєвi iсторiї.

Середа • 9 жовтня

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,
18:00,21:00,23:10,2:00,5:20 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Елiза».
11:25,14:15 Телепродаж.
11:45 Енеїда.
12:45,13:40,17:15 Плiч-о-плiч.
13:10,3:30 #ВУкраїнi.
14:30 Д/с «Аромати Колумбiї».
15:15 Хто в домi хазяїн.
15:45 Вiдкривай Україну з Суспiльним
16:15 Д/с «Свiт дикої природи».
17:30 Нашi грошi.
18:25,2:35 Тема дня.
19:30,4:50 Спiльно.
19:55 Д/с «Дикi тварини».
21:25,23:40,2:25,5:45 UA:Спорт.
21:45 Бюджетники.
22:15 Д/с «Тваринна зброя».
0:00 Телепродаж Тюсо.
4:00 Розсекречена iсторiя.

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,
0:40,5:20 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку».
13:15 «Сiмейнi мелодрами 6».
14:15 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
17:10 Т/с «Наречена зi Стамбула».
19:20 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Свати».
22:45,23:50,0:50 «Свiт навиворiт 10:
Бразилiя».
1:05 Т/с «Нашi панi у Варшавi».

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».
11:10,12:25 Т/с «Сподiваючись на
порятунок».
13:20,14:15 «Речдок».
15:10 «Речдок. Особливий випадок»
16:25 «Роман з Ольгою».
18:00,19:00,1:55 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Чуже добро».
23:55 Т/с «Схiднi солодощi 2».
2:40 Т/с «Банкiри».
3:25 «Щоденник вагiтної».
5:10 «Top Shop».

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».
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.
11:55,13:20,21:25,
1:25 Т/с «Розтин покаже».
12:45,15:45 Факти. День.
14:20,16:25 Х/ф «Шлях воїна».
16:45 Х/ф «Секретнi матерiали: Хочу
вiрити».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
23:30 Х/ф «Хижак». (18+).
2:55 Стоп-5.

Новий канал

3:20 Зона ночi.
4:00 Абзац.
5:45,7:05 Kids` Time.
5:50 М/с «Том i Джерi шоу».
7:10 Т/с «Бiблiотекарi».
8:10 Т/с «Цiлком таємне».
13:00 Х/ф «Лялька».
15:00 Т/с «Подорожники».
16:00,21:00 Improv Live Show.
17:00,19:00 Дiти проти зiрок.
22:00 Т/с «Будиночок на щастя».
23:40 Х/ф «Iнший свiт 2: Еволюцiя».
1:40 Т/с «Ми - такi».

СТБ

6:55,8:55 Т/с «Коли ми вдома».
11:45 МастерШеф.
14:50 Хата на тата.
17:25,22:55 Вiдлiк часу.
17:30,23:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
18:50 Битва екстрасенсiв.
20:50 Т/с «Та, що бачить завтра».
23:45 Зваженi та щасливi.
2:00 «Зважся!»

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.
10:30 Свекруха або невiстка.
11:20,3:10 Реальна мiстика.
13:20,15:30,4:45 Агенти справедливостi.
16:00,0:00,2:10 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Пошта».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Маркус», 5 i 6с
23:20 Гучна справа.

ТК «Київ»

8:00 Мультляндiя.
8:30 Т/с «Загадковi вбивства», 15с
9:00,11:00,13:00,15:00,
17:00,19:00,21:00 СТН.
10:15 Т/с «Таємниця старого мосту»,
42с-43с
11:55,16:20 «Освiтнiй хаб».
12:00,1:10 «Лiкар знає».
13:10,2:05 «Депутатська приймальня
14:10 Д/с «Безглуздi винаходи», 26
i 27 с.
15:15,6:00 СТН-Панорама.
16:30 «Глобал 3000».
17:15 Т/с «Мердок», 9с-12с
21:30,0:15 60 хвилин з В. Климчуком
22:30 Т/с «Загадковi вбивства», 16с
22:55 «Нацiональна Лотерея».

Астрологічний прогноз на 7-13 жовтня 2019 року
ОВЕН (21.03-20.04).
Перспективи вiдносин з партнерами будуть в центрi вашої уваги. Не плануйте важливi зустрiчi, дiловi i
особистi, на першу половину тижня. Але
несподiвано ви можете одержати цiкаву
iнформацiю або пропозицiю. У вiвторок
проблеми можуть виникнути в подорожах;
перевiряйте справнiсть свого автомобiля i
не довiряйте випадковим стрiчним.
Сприятливi днi: 8, 9; несприятливi: 12.
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Матерiальнi питання покваптеся
вирiшити у понедiлок. Але великi
покупки краще вiдкласти на наступний тиждень. Придiлiть максимум уваги здоров`ю - є
небезпека iнфекцiйних i простудних захворювань. З четверга бiльше уваги придiлiть
домашнiм справам. Будьте уважнi з водою,
стежте за справнiстю системи водопостачання. «Витiк» грошей теж можливий в другiй
половинi тижня.
Сприятливi днi: 10; несприятливi: 11.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
У вiвторок i середу можна активно
спiлкуватися, зав`язувати дiловi i
особистi зв`язки. Але враховуйте загальний напружений фон i схильнiсть оточуючих до суперництва - кожен тягне «ковдру
на себе». У вiвторок будьте уважнi при роботi з комп`ютерами та iншими системами зв`язку. Можливi поломки, отримання
спотвореної iнформацiї. У четвер можна
зайнятися покупками для будинку, але не

особливо крупними.
Сприятливi днi: 9, 10; несприятливi: 13.
РАК (22.06-22.07)
Для вас цей тиждень може стати
вдалим, не дивлячись на завантаженiсть справами i нерiвний фон у
вiдносинах з оточуючими. Несподiвана iнформацiя в середу послужить стимулом для
активнiшої участi в справi, де ви розкриєте
свої творчi здiбностi. Це може бути i потреба
зайнятися переплануванням свого будинку або задоволення iнтересiв ваших дiтей.
Сприятливi днi: 7, 12; несприятливi: немає.
ЛЕВ (23.07-23.08)
Спробуйте вiдiйти вiд звичних
схем у вiдносинах, по-новому розставте прiоритети. Це допоможе вирiшити
проблеми, що створилися, тiльки не доводьте
з`ясування вiдносин до конфлiктiв. Знайдiть
заняття, яким захопиться вся сiм`я. У четвер
i п`ятницю ваша допомога може знадобитися
комусь з родичiв. Це сприятливий час для ремонтiв, генеральних прибирань, фарбування.
Сприятливi днi: 10; несприятливi: 13.
ДІВА (24.08-23.09)
Скоро вам належить заглибитися
в нову тему, i доведеться обмежити
активне спiлкування i поїздки. Користуйтеся
можливiстю одержати такого роду враження
вже зараз. Вiдвiдини рiзних iнстанцiй, оформлення документiв теж краще зробити на цьому тижнi. Але уникайте ухвалювати важливi
рiшення, робити покупки в середу. Є вiрогiд-

нiсть обману або хтось спробує вас використати. Сприятливi днi: 8, 9; несприятливi: 12.
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Несподiванi вiстi здалеку прийдуть в середу або четвер. Ви можете вiдправитися у вiдрядження або
особисту поїздку. Але не поспiшаєте розлучатися з грошима, якi б вигiднi пропозицiї
не поступили. I лише у п`ятницю ви можете зайнятися покупками i заготовками для
будинку. Тим, хто страждає вiд надмiрної
ваги, у вихiднi можна вiдвiдати сеанс масажу.
Сприятливi днi: 10; несприятливi: немає.
СКОРПІОН (24.10-22.11)
Положення планет вiдкриває
вам масу можливостей в найрiзноманiтнiших сферах. Але це може
вiдбирати всi сили i несприятливо позначатися на станi здоров`я. Активно просувайте
свої плани в першiй половинi тижня, а другу присвятiть особистим справам. Егоїзм i
затвердження своєї позицiї зараз виправданi. Сприятливi днi: 7, 10; несприятливi: 9.
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
У першу половину тижня займайтеся тiльки нагальними справами.
Пропозицiї або обiцянки, почутi в
цей час, можуть виявитися порожнiми, а в
особистих вiдносинах теж буде повно плутанини. З четверга ви можете використати
родиннi зв`язки для вирiшення своїх питань. На вихiднi можна планувати поїздки.
Сприятливi днi: 11; несприятливi: 10.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
У понедiлок у вас можуть з`явитися
незапланованi справи. I до четверга
доведеться попрацювати в режимi
авралу. З другої половини тижня обстановка
нормалiзується. На перший план виходять
особистi вiдносини. Субота сприятливiша для
поїздок, вiзитiв або прийому гостей, а в недiлю
краще уникати витрат i зайвого спiлкування.
Сприятливi днi: 8, 12; несприятливi: 13.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Всi вашi iнтереси концентруватимуться навколо роботи. Тут вас
може чекати i успiх, але й розчарування в деяких зв`язках, на якi ви розраховували. Якраз хороша можливiсть розiбратися
з партнерством i зрозумiти, де ви повиннi
покладатися тiльки на себе. Нова iнформацiя прийде у вiвторок. Цього дня будьте
уважнi при експлуатацiї комп`ютерної i побутової технiки. В недiлю тiльки вiдпочивайте. Сприятливi днi: 9; несприятливi: 7.
РИБИ (20.02-20.03)
Зараз творчий адреналiн примушує вас дiяти в позитивному ключi, не дивлячись на обмеження, з
якими ви стикаєтеся. У четвер i п`ятницю
придiлiть бiльше уваги дiтям i своїм власним захопленням. Якщо на цей тиждень у
вас запланованi сiмейнi заходи або поїздки, то не вiдкладайте i встигнiть все важливе зробити до вихiдних.
Сприятливi днi: 7, 10; несприятливi: 8.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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НАША ШКОЛА
Такий девіз Гаврилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,
яка тричі була учасником та переможцем міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти». За
свої роботи школа отримала диплом, срібну та золоту медалі. А
директор закладу Віра Марченко
в цьому році була відзначена як
Успішний керівник у сучасному
освітньому просторі України.
Школа відкрилася у 1983 році. І хоча
за цей період жодного капітального ремонту не робили, вже завдяки Бучанській міській раді на шкільному стадіоні встановлено 10 тренажерів для всіх
жителів села, а також нещодавно для команди діток, з якими два роки займався воркаутом місцевий мешканець, два
нових тренажери для цього виду спорту.
Цьогоріч на територію школи перенесли пам’ятник Тарасові Шевченку, біля
якого проводять мітинги. Також при вході до закладу встановили пам’ятну дошку
загиблому в АТО колишньому учню.

– У школі створено всі умови для
того, щоб наші дітки в селі не відставали від тих, які живуть у місті. І забезпечені всім, що вимагає Нова українська
школа, – зазначає Віра Марченко. – І ми
маємо багато обдарованих дітей, таланти яких намагаємося розвивати.
Гаврилівська школа поважає досягнення учнів та вчителів, і, навіть, зробили стенд із грамотами та нагородами. Адже щороку їх вихованці стають
призерами предметних олімпіад ра-

Краще те, що краще для дитини
– Зараз у другому класі педагог працює за проєктом «На крилах успіху».
Це теж дуже сучасний цікавий проєкт, подібний на «Інтелект України».
А в першачків у паралелі вчителька
взяла елементи «Ростка», учні навчаються поглиблено за двома предметами: українська мова і математика. Тож
батьки мають вибір для дитини.

НАША ГОРДіСТЬ

Заняття секцій в спортивній залі розписано по годинах. Діти мають можливість займатися карате, хортингом,
футболом, волейболом.

ІСТОРИКОКРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ДИТЯЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ

ПРО ОБДАРОВАНІСТЬ
ДІТОК

Найбільше багатство школи – це учні.
Їх у закладі 442, навчаються вони в 19
класах. Працюють дві групи продовженого дня, кожна з яких має ігрову кімнату та кімнату для відпочинку.
У закладі вважають, що головним показником їхньої роботи є рівень знань
учнів. Цього року із десяти випускників двоє за успішне навчання отримали
медалі, а свої знання вони підтвердили
під час ЗНО.

СПОРТ

йонного та обласного рівнів, отримують відзнаки за роботи в Малій академії наук, а також призові місця у
спортивних змаганнях.

ВЧИТЕЛІ І НОВАЦІЇ

Педагогічний колектив школи – унікальне поєднання молодості, мудрості,
досвіду. У закладі працюють 33 педагоги, більшість з яких має звання старший учитель – це вчителі вищої категорії, сім з них мають нагрудник знак
«Відмінник освіти України».
Цей заклад працює в режимі творчого розвитку, динамічно, стабільно
створює умови для забезпечення рівного доступу до якісної освіти. Наприклад, раніше в школі був впроваджений проект «ПіснеЗнайка» – вісім років
вчителька працювала за цією медико-педагогічною методикою.
– У нас уже стартувала Нова українська школа. Але маємо паралелі, –
розповідає директор Віра Марченко.

Буча – Берлін:
перемоги «Колеса»

Мешканець міста Трофим Ткаченко – золотий призер
у кілометровому забігу в Кубку світу WIC. Директор
ролер-клубу «Колесо» Денис Тулянкін прийшов 29 на
42-кілометровій дистанції.
Нагадаємо, на початку вересня відбувся Бучанський напівмарафон на роликових ковзанах. Це була своєрідна перевірка
готовності до Берлінського марафону, який став підсумковим
закриттям сезону, Кубок світу WIC.
У межах цього змагання були
дитячі забіги на роликах на різні
дистанції: Трофим Ткаченко з Бучі
здобув перше місце серед хлопців
2009-2011 років народження на
дистанції 1 км.
Зі своїм особистим рекордом повертається додому і директор ролер-клубу «Колесо» Денис Тулянкін: на дистанції 42 км він посів
29 місце у своїй віковій категорії.
Особистий час – 01:33:48 (рекорд
цієї дистанції при таких дощових
умовах 01:10:33).

Близько 20 років тому в закладі заснували три патріотичні організації для діток різного віку: «Калинята»,
«Барвінчата» і «Козачата». Всі вони мають прапор, герб, а учасники живуть
за правилами: бути чесними, чемними,
дружними.
У першому класі відбувається урочисте посвячення у «Барвінчата», коли
переходять дітки у третій клас – у «Калинята», а у п’ятому – у «Козачата».
– Ці організації вчать дітей, що ми –
українці! – розповідає директор Гаврилівської загальноосвітньої школи. – Під час посвяти проводять різні
конкурси, ігри за участю дітей та їхніх батьків. І через гру учні досягають
такого рівня, що вони дійсно заслуговують на прийняття до організації.
Наприклад, «Козачата» – це майбутні козаки, захисники держави. Тож на
День Українського козацтва влаштовуємо козацькі забави. І хоч посвяти
відбуваються за бажання дитини, всі
учні тягнуться один за одним і хочуть
вступити в організацію.

10 гімнасток – 10 медалей
Такий результат на змаганнях з художньої гімнастики
у м. Одеса «Breeze – 2019» бучанських грацій – вихованців СК «Олімпік Дрім».
Тренери – майстри спорту міжнародного класу Тарасова
Б.Б. та Гаврилова Н.Г. готували дівчат до непростої боротьби
із суперниками в цьому олімпійському виді спорту.
Хореограф – Сабірова К.М. також доклала чимало старань
у важливу перемогу. Від команди поїхали змагатися за звання
найкращих 10 дітей.
«Золото» отримали одразу шість гімнасток: Марина Волковська, Марія Іванова, Анастасія Левковська, Крістіна Кролівець, Вероніка Приходько, Олександра Квасова.
«Срібло» вибороли дві грації – Катерина Яремчук і Ксенія
Тесля. Бронза також у двох юних спортсменок – Аріни Захарової та Ані Ільїної.
Вітаємо команду, тренерів і батьків!

У Музеї, створеному вчителем трудового навчання, є експозиції, присвячені
історії села Гаврилівки від заснування;
народознавству; жертвам голодомору;
історії школи: як відкривалася, хто в
ній працював, хто очолював заклад, медалістам; Другій світовій війні. Вже додали «сторінку» з АТО.
Зараз музеєм завідує вчителька історії Юлія Луцишина, яка веде гурток
«Музейна справа», тож заклад вже має
своїх юних істориків – екскурсоводів.
Ірина Біба

Освіта

Казкові
посиденьки
для дошкільнят

На Київській площі бучанці та
гості міста насолоджувалися
розважальною програмою, виступами творчих колективів та
місцевих артистів. За ініціативою
Бучанської міської ради вперше
провели парад близнюків, а також
благодійну акцію «Ти не один», про
що журналістам «БН» розповів
заступник Бучанського міського
голови Сергій Шепетько.

У старших дошкільних групах НВК
«Берізка» проходять музично-літературні розваги «Казкові посиденьки».
Світ казки – чарівний і неповторний.
Саме через казку дошкільнята здобувають свій перший досвід про добрі вчинки, про боротьбу добра і зла. А коли все
це проживається через імпровізацію
під музику К. Дебюссі та українські колискові, в дитячих серцях проростають
зернята чуйності та любові до навколишнього світу.

Учитель –
це творча людина

– Світлано, запитання хоч і стандартне, але важливе: чому обрали
професію вчителя?
– Свій вибір я зробила свідомо, бо подобалося працювати і спілкуватися з
малечею. Мені здається, що для вчителя
це найголовніше – любити і поважати
того, кому даєш знання.
Сама я родом із Бучі, тому закінчивши нашу школу №4, не вагаючись,
вступила до Переяслав-Хмельницької
філії КДПІ імені М. Драгоманова. До
цього рік працювала піонер-вожатою у
школі №9. Моя спеціалізація – вчитель
початкових класів.
– Все-таки зараз нова програма, нові
підходи до навчання. Що змінилося:
стало цікавіше, чи навпаки – складніше працювати?
– Звичайно, за стільки років програма
дуже змінилася. Не можу сказати, що
колишні методики зовсім погані: багато в чому вони навіть виграють. Щодо
виховання, то нині учні мають більше
волі, більше творчих завдань, відбувається тотальна комп’ютеризація.
Я вже п’ятий рік працюю за дуже цікавою програмою, яка називається «Інтелект України». Вона спрямована на розвиток розумових здібностей школярів.
Ця методика дуже подобається і самим
учням, і їхнім батькам.
– Складно було переналаштуватися
на нові методики?
– Навпаки, цього хотілося. Сучасна
методика містить дуже багато пісень,
танців, розвиваючих матеріалів. Ми робимо на уроках буквально все. Наприклад, заняття математикою це не сухе
викладення матеріалу, а обов’язково
творчий підхід.

У будь-якому колективі важливими є не тільки результати роботи, а й те,
як тебе сприймають колеги. І ось що каже про Світлану Краснову заступник
директора з навчально-виховної роботи початкових класів Бучанської школи
№5 Оксана Сімороз:
– Специфіка початкової школи, середньої і старшої – це зовсім різні речі. І
тут вже з першого дня важливо, щоб дитина тобі довірилася, налагодилися
дружні стосунки. Все це нелегка праця вчителя. У Світлани Володимирівни
дуже добре вдається спілкуватися з дітьми, вона їх любить. А це та риса без
якої не може бути професії.
І те, що стосується концепції нової школи (взаємодія дітей, батьків, вчителів)
у неї дуже добре виходить. Вона ніколи не намагається «згладити» проблему, а
працює над тим, щоб її розв’язати».
Є такий предмет «Навчаємося разом», боти з дітьми-сиротами. А коли вже
де ми опановуємо щось цікаве, осягаємо інтернатний заклад перепрофілювали
географічні поняття, «мандруємо сві- на загальноосвітній, то випустила три
том», вивчаємо природознавство, фізи- «покоління» сімейних дітлахів.
Діти без батьків були дуже відкритику, хімію. І все це показано на відеофрагментах. Отриману інформацію разом ми, добрими, щирими, вони прагнули
із дітками ми обговорюємо, у кожного тепла. Це справді була єдина сім’я. І ми,
формується власна думка. Аналізуємо вихователі, відчували велику відповірізні життєві ситуації. Вже немає тако- дальність перед ними, бо фактично заго, що вчитель завжди правий. Як казав мінювали родину. О сьомій ранку будидревньогрецький філософ Сократ, у су- ли їх, збирали на навчання, а о дев’ятій
вечора вкладали спати. Звичайно, що
перечці народжується істина.
– Відомо, що в 2014 році ви посіли прикипали до них душею. Ці роки згадруге місце на Всеукраїнському кон- дую з теплом. Зараз все інакше.
Нині, на жаль, серед дітей можна спокурсі «Учитель року». Якщо маєте
таку вагому перемогу, то напевно є стерігати жорстокість, неповагу один
якісь досягнення, певні напрацюван- до одного. Не кажу про всіх, але траня. Розкажіть, будь ласка.
пляється.
– Звичайно, що є певний досвід, вмін– Практикуєте якісь спільні походи,
ня працювати з різними дітьми. Але моя екскурсії?
– Звичайно, і дуже багато. Ми з моїми
участь у цьому конкурсі – ініціатива керівництва нашого навчального закладу. першачками за місяць вже відвідали
Не шкодую про цей етап у кар’єрі, адже пожежну станцію, були в кінотеатрі.
На черзі – музеї. Такі спільні подорожі
він також багато чого мене навчив.
– Скільки загалом класів ви випус- дуже важливі, бо вони не тільки розвитили?
вають дітей, але й зближують їх.
– Я починала з виховательської роУ класі є куточок відпочинку. Коли

ФОТОФАКТ

Юні таланти

До Дня Бучі в міській дитячій бібліотеці відбулося нагородження дипломами та подарунками
юних читачів, які брали участь у конкурсі дитячого малюнка до Дня Незалежності України.
Змагалися юні художники віком від 7 до 14 років.
Голова журі Валентина Вишковська серед багатьох
робіт відзначила 11 найкращих.
1 місце у старшій віковій групі виборола Анастасія
Горпинич (школа №3);
2 місце – Михайло Горпинич (школа №3);
3 місце –Анна Новічук (школа №4).
Середня вікова група:
1 місце – Анна Бєлоусова (школа №4);
2 місце – Ангеліна Печенюк (школа №5);
3 місце – Леонід Мукоріз (школа №4).
Молодша вікова група:
1 місце – Марія Божко (школа №5);
2 місце –Денис Горпинич (школа №3) і Анастасія
Титарчук (школа №4);
3 місце –Ольга Мукоріз (школа №4) і Єва Шитікова
(школа №5).
Нагородження відбулося за сприяння директора
ТК «Варшавський» Олега Яцюка. Саме завдяки йому
переможці конкурсу отримали чудові подарункові
набори канцтоварів.
На щастя, в суспільстві є люди, які прагнуть
підтримати підростаюче покоління, дати йому
правильне, позитивне сприйняття світу.
Владислав ОРЄХОВ

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Світлана Краснова – педагог Бучанської загальноосвітньої школи №5 із
27-річним стажем.
Прийшла сюди молоденькою дівчиною проходити
виробничу практику, а залишилася майже на три десятки років.
Спеціаліст вищої категорії, старший вчитель. Нагороджена багатьма грамотами і подяками. Та головне –
заслуговує на прихильність з боку своїх учнів і повагу від колег. А нині Світлана Володимирівна є другою «мамою»
для кмітливих першокласників.
Напередодні професійного свята газета «БН» не могла оминути увагою
цю дивовижну жінку. Тож поцікавилися в неї, як за стільки років плідної праці вдається не втратити натхнення
і чим відрізняються сучасні методики
навчання маленьких особистостей.
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діти втомлені, вони лягають на кубики
лего, поновлюють сили. А після уроків
мають право гратися в конструктор
скільки завгодно.
За роки роботи кожну дитину вивчаєш до тонкощів, тому і є індивідуальний підхід. Але всіх разом я вчу того,
що потрібно дружити, допомагати в
будь-якій ситуації. Зрештою, я навчаю
їх на власному досвіді шукати вихід із
різних непростих ситуацій, не розгублюватися.
– І хто такий вчитель?
– В першу чергу – творча людина.
– Через ваші вмілі руки пройшло так
багато діток, що, мабуть, складно було
з ними розлучатися…
– Складно. Справді, було багато випусків, і кожен з них по-своєму унікальний, особливий. Насамперед, учнями.
Звичайно, були і певні вагання – моя
це професія чи не моя. Але зрештою я
прийшла до того, що навчати – це покликання, справа мого життя.
Приємно, що учні не зникають, а періодично дають про себе знати: розказують, як живуть, запрошують на випуск. Нещодавні вихованці, а тепер вже
п’ятикласники, забігають на перерві
поспілкуватися, обійнятися, запитати
поради. І це приємно. Це дуже чуйні
моменти, трепетні. Цих дітей сприймаєш, як своїх, тож неприємно чути критику на їхню адресу. Відчуваю гордість
за своїх підопічних.
Знаєте, для вчителя це дуже важливо, це надихає, дає сили працювати
далі. Адже є віддача, розуміння, що теж
певною мірою причетна до виховання
сильних особистостей, красивих, розумних людей.
Спілкувалася Ірина ЛЕВЧЕНКО

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

ОСОБИСТІСТЬ

№ 40 від 3 жовтня 2019 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Четвер • 10 жовтня
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,
18:00,21:00,23:10,2:00,5:20 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Елiза».
11:20,14:15 Телепродаж.
11:45,15:15 Енеїда.
12:40,17:15 Плiч-о-плiч.
13:10 UA:Фольк. Спогади.
14:30 Д/с «Аромати Колумбiї».
16:15 Д/с «Свiт дикої природи».
17:30 #ВУкраїнi.
18:25,2:35 Тема дня.
19:30 Перший на селi.
19:55 Д/с «Дикi тварини».
21:25,23:40,2:25,5:45 UA:Спорт.
21:45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22:15 Д/с «Тваринна зброя».

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,
19:30,0:55,5:20 «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».
1:05 Трилер «Двадцять вiсiм днiв
потому». (18+).
3:55 Т/с «Нашi панi у Варшавi».

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».
11:10,12:25 Т/с «Сподiваючись на
порятунок»
13:20,14:15 «Речдок».
15:10 «Речдок. Особливий випадок»
16:25 «Роман з Ольгою».
18:00,19:00,1:55 Стосується кожного
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Чуже добро».
23:55 Т/с «Схiднi солодощi 2».
2:40 Т/с «Банкiри».

ICTV

4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44».
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини
10:10 Секретний фронт.
11:45,21:25,1:00 Т/с «Розтин покаже
12:45,15:45 Факти. День.
13:15,16:15 Х/ф «Банди Нью-Йорка»
16:55 Х/ф «Шлях воїна».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Антизомбi. Дайджест.
23:30 Х/ф «Ласкаво просимо у Зомбiленд». (18+).

Новий канал

6:20 М/с «Том i Джерi шоу».
7:20 Т/с «Бiблiотекарi».
8:10 Т/с «Цiлком таємне».
10:00 Ревiзор.
13:00 Пристрастi за Ревiзором.
15:00 Т/с «Подорожники».
16:00,21:00 Божевiльна зiрка.
17:00,19:00 Хто зверху?
22:00 Т/с «Будиночок на щастя».
23:50 Х/ф «Iнший свiт: Повстання
ликанiв». (18+).
1:40 Т/с «Ми - такi».

Субота • 12 жовтня
UA:Перший
Канал «1+1»

6:00 М/с «Тачки проти».
6:05 М/с «Врумiз».
6:30,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,23:20,
2:00,3:50,5:10 Новини.
9:30 Енеїда.
10:25 Хто в домi хазяїн.
10:55 Вiдкривай Україну з Суспiльним
11:30,14:45 Телепродаж.
11:50 М/с «Марин та його друзi.
Пiдводнi iсторiї».
13:00 Х/ф «Йосип Прекрасний.
Намiсник фараона» 1с
15:05 Д/с «Браво, шеф!»
16:00 Разом.
16:35 #ВУкраїнi.
17:00 Плiч-о-плiч.
17:20 Д/ф «Наша Земля - Нашi
Океани».
19:00 Х/ф «Гнiздо Горлицi».
21:25 Д/с «Спiльноти тварин».
22:20 Т/с «Дiрк Джентлi».
23:45 Погода.
0:00 Телепродаж Тюсо.
2:25 UA:Фольк. Спогади.
3:20 Своя земля.
4:15 Сильна доля.
5:30 Спiльно.

6:20,4:55 М/ф.
6:45 «Грошi».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00,10:35 «Їмо за 100».
11:15 «Громада на мiльйон.
Спецiалiсти».
12:30,13:30,14:30,15:30 «Життя
вiдомих людей».
16:30,21:30 «Жiночий квартал».
18:30,3:10 «Розсмiши комiка».
19:30,5:25 «ТСН».
20:15 «Українськi сенсацiї».
23:30,0:30 «Свiтське життя».
1:30 «Лiга смiху».

Iнтер

6:15 Х/ф «Северiно».
8:00 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Роман з Ольгою».
11:30 Х/ф «Живiть у радостi».
13:00 Х/ф «Невловимi месники».
14:40 Х/ф «Джентльмени удачi».
16:30 Т/с «Голос з минулого».
20:00 «Подробицi».
20:30 «Крутiше за всiх. Новий сезон»
22:30 Т/с «Я - охоронець».
2:05 «Подробицi» - «Час».
2:35 Орел i решка. Морський сезон

СТБ

7:20,9:20 Т/с «Коли ми вдома».
12:15 МастерШеф.
15:05 Хата на тата.
17:25,22:55 Вiдлiк часу.
17:30,23:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
18:50 Зваженi та щасливi.
20:50 Т/с «Та, що бачить завтра».
23:45 Я соромлюсь свого тiла.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,
23:00,2:30 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30 Свекруха або невiстка.
11:20,3:10 Реальна мiстика.
13:20,15:30,4:45 Агенти справедливостi
16:00,0:00,2:10 Iсторiя одного злочину
18:00 Т/с «Пошта».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Маркус».
23:20 Слiдами таємниць Чорнобиля,ч.1

ТК «Київ»

8:00 Мультляндiя.
8:30 Т/с «Загадковi вбивства», 16с
9:00,11:00,13:00,15:00,
17:00,19:00,21:00 СТН.
10:15 Т/с «Таємниця старого мосту»,
43с- 44с
11:55,16:20 «Освiтнiй хаб».
12:00,1:10 «Лiкар знає».
13:10,2:05 Депутатська приймальня
14:10 Д/с «Безглуздi винаходи»
15:15,5:30 СТН-Панорама.
16:30 «Євромакс».
17:15 Т/с «Мердок», 11с-14с
21:30,0:15 60 хвилин з В. Климчуком
22:30 Т/с «Загадковi вбивства», 17с
22:55 «Нацiональна Лотерея».
3:00 Життєвi iсторiї.

ICTV

4:55 Скарб нацiї. 5:05 Еврика!
5:10 Факти.
5:40 Особливостi нацiональної
роботи
7:20 Я зняв!
9:05 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».
12:45 Факти. День.
13:00 Дизель шоу.
16:25 Х/ф «П`ятий вимiр».
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Перевiзник 3».
21:05 Х/ф «Перевiзник: Спадщина».
22:55 Х/ф «Правило бою».
0:30 «На трьох».

Новий канал

6:10 М/с «Том i Джерi шоу».
7:00 Таємний агент.
8:40 Таємний агент. Пост-шоу.
10:20 Дiти проти зiрок.
12:30 Хто проти блондинок?
14:30 Хто зверху?
16:30 М/ф «Альоша Попович i
Тугарин Змiй».
17:50 Х/ф «Трансформери 3».
21:00 Х/ф «Трансформери: Час
вимирання».
0:20 Х/ф «Пiрамiда». (18+).
2:10 Х/ф «Iнший свiт 2: Еволюцiя».

ОГОЛОШЕННЯ про перенесення громадських слухань
У зв’язку з набранням чинності 01.10.2019 р. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування
та забудова територій» та враховуючи вимоги ст.21 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», на виконання п.7 Постанови КМУ від
25.05.2011р. №555 (зі змінами) повідомляємо:
громадські слухання
з питань розгляду матеріалів містобудівної документації:
- «Детальний план території, площею 60,0 га, в межах вулиць Яблунська
(раніше Кірова), Вокзальна та колії Південно-Західної залізниці (Коригування)»,
згідно з рішенням Бучанської міської ради № 1277-28-VII від 27.04.2017 р.;
- «Детальний план території, орієнтовною площею 10,1 га, що розташована
в межах бульв. Б. Хмельницького, вул. Островського та Депутатська в м. Буча
Київської області, для розміщення багатоповерхової житлової забудови та
проєктування вулиці Островського», згідно з рішенням Бучанської міської ради
№3472-59-VII від 30.05.2019 р.
Відбудуться 15.10.2019 р. о 15-00 год. в приміщенні Бучанської міської ради
(актова зала; І-й поверх).
Втрачене посвідчення багатодітної сім’ї
№ 008201, видане 01. 04. 2013 року
на ім’я Лебеденко Юлія Леонідівна,
вважати недійсним.

Втраченно війсковий білет на імя Худик
Святослав Вадимович. Вважати недійсним

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)

П`ятниця • 11 жовтня
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,
18:00,21:00,0:35,3:50,5:10 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Елiза».
11:25,14:15 Телепродаж.
11:50 Енеїда.
12:45,17:15 Плiч-о-плiч.
13:10 Д/с «Браво, шеф!»
14:30 Д/с «Аромати Колумбiї».
15:15 UA:Фольк. Спогади.
16:15 Д/с «Спiльноти тварин».
17:25 Схеми. Корупцiя в деталях.
17:55 VoxCheck.
18:25,1:25 Тема дня.
19:30,2:20 Розсекречена iсторiя.
20:30 Д/с «Дикi тварини».
21:25,1:00,5:30 UA:Спорт.
21:55 Перша шпальта.
22:30 Як дивитися кiно.
23:00 Х/ф «Холодна вiйна».
3:15 #ВУкраїнi.
4:15 Разом.
4:40 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 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:20,12:20 «Одруження наослiп».
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».
0:35 Трилер «Двадцять вiсiм тижнiв
потому». (18+).
2:20 Трилер «Двадцять вiсiм днiв
потому». (18+).
5:15 «Свiтське життя».

Iнтер

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».
10:00 «Корисна програма».
11:10,12:25 Т/с «Сподiваючись на
порятунок».
13:20,14:15,23:50 «Речдок».
15:15 «Речдок. Особливий випадок
16:25 «Роман з Ольгою».
18:00,2:20 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».
3:05 «Чекай на мене. Україна».
4:55 Х/ф «Звинувачується весiлля».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30,1:50 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44».
5:35 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.
11:05,13:20,0:00 «На трьох».
12:45,15:45 Факти. День.
16:20,22:55 Т/с «Вижити за будь-яку
цiну».
18:45 Факти. Вечiр.
20:10 Дизель шоу.
2:20 Стоп-5.

Новий канал

3:00 Служба розшуку дiтей.
3:05 Зона ночi.
4:10 Абзац.
4:55,6:05 Kids` Time.
5:00 М/с «Том i Джерi шоу».
6:10 Х/ф «Вiдлуння далеких свiтiв».
8:00 Х/ф «Гребберси».
9:50 Т/с «Будиночок на щастя».
14:10,21:40,23:40 Екси.
16:10,19:00 Топ-модель по-українськи.
1:40 Х/ф «Iнший свiт». (18+).

15:20 Т/с «Маркус».
16:50 Т/с «Невiдправлений лист»,
1 i 2с
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Невiдправлений лист».
23:00 Музична платформа.
1:00 Т/с «Цвiт черемшини» 1с-2с

СТБ

5:15 Хата на тата.
6:25 Прокинься з Ектором!
7:25 Зваженi та щасливi.
9:25 «Зважся!»
10:20 Т/с «Та, що бачить завтра».
19:00 Х-Фактор.
22:00 МастерШеф.

ТК «Київ»

8:00 Мультляндiя.
9:00 «Лiкар знає».
10:00,0:45 Зiрковий смак.
10:50 Т/с «Загадковi вбивства», 18с
12:30 Д/с «Безглуздi винаходи», 29с

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,4:45 Зоряний шлях.
8:50 Т/с «Маркус», 1-6с

СТБ

7:30 Т/с «Коли ми вдома».
12:30,19:00,22:45 МастерШеф.
15:25 Хата на тата.
17:25,21:55 Вiдлiк часу.
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
23:05 Х-Фактор.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:50
Сьогоднi.
9:30,5:50 Зоряний шлях.
10:50,4:15 Реальна мiстика.
12:50 Т/с «Шукаю тебе», 1 i 2с
15:30 Т/с «Шукаю тебе».
18:00 Т/с «Пошта».
19:50 «Говорить Україна».
21:35 Футбол. Вiдбiр до Євро-2020.
Україна - Литва.
0:05 Т/с «Вiр менi», 1 i 2с
2:15 Т/с «Вiр менi».

ТК «Київ»

8:00 Мультляндiя.
8:30 Т/с «Загадковi вбивства», 17с
9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,
19:00,21:00,2:50 СТН.
10:15 Т/с «Таємниця старого мосту», 44с-, 45с
11:55 «Освiтнiй хаб».
12:00,1:10 «Мама знає».
13:10,2:05 «Депутатська приймальня».
14:00 Т/с «Мердок», 13с
15:15,6:00 СТН-Панорама.
16:10 Т/с «Мердок», 14с
17:15 Т/с «Мердок», 15с
18:10 Т/с «Мердок», 16с
19:25 Kiev-Live з С. Дойко.
21:30,0:15 60 хвилин з В. Климчуком.
22:30 Т/с «Загадковi вбивства», 18с
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
3:20 Життєвi iсторiї.

13:00,15:00,17:00,19:00,
21:00,2:30 СТН.
13:10 Т/с «Таємниця старого мосту», 45с-46с
14:50 Т/с «Мiс Марпл», 11с
16:40 Т/с «Мердок», 15с-18с
20:30 «Iсторiї кохання».
21:30 Т/с «Загадковi вбивства», 19с
22:55 «Нацiональна Лотерея».
23:15 Kiev-Live з С. Дойко.
1:30 Д/с «Безглуздi винаходи»
3:00 Життєвi iсторiї.
5:20 60 хвилин з В. Климчуком.

Недiля • 13 жовтня
UA:Перший

6:05 М/с «Врумiз».
6:30,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,23:20,
2:00,3:50,5:10 Новини.
9:30 Енеїда.
10:25 Д/с «Браво, шеф!»
11:35,14:45 Телепродаж.
11:55 М/с «Дуда i Дада».
13:00 Х/ф «Жива вода».
15:00 Д/с «Тайська кухня».
15:25,21:25 Бюджетники.
15:55 UA:Фольк. Спогади.
17:00 Перший на селi.
17:30 #ВУкраїнi.
17:55 Д/ф «Нова Зеландiя: Забутий
рай».
19:10 Д/с «Суперчуття».
20:00 Д/с «Таємницi людського
мозку».
21:55 Д/с «Спiльноти тварин».
22:20 Т/с «Дiрк Джентлi».
23:45 Погода.
0:00 Телепродаж Тюсо.
2:20 «Герої України Крути. Перша
Незалежнiсть».
3:20 Своя земля.
4:15 Сильна доля.
5:30 Спiльно.

Канал «1+1»

6:20 М/ф.
6:45 «Українськi сенсацiї».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:45,10:50 «Свiт навиворiт 10:
Бразилiя».
13:00 Т/с «Свати».
19:30 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Танцi з зiрками».
0:15 «Лiга смiху».
2:10 Трилер «Двадцять вiсiм тижнiв
по тому». (18+).
4:10 Д/ф «Луганський форпост».
5:10 «ТСН».

Iнтер

4:30 «Великий бокс. Олександр
Усик - Тайрон Спонг».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Чудеса свiту».
11:00 «Орел i решка. Iвлєєва vs.
Бєдняков».

12:00 «Крутiше за всiх. Новий
сезон».
14:10,20:30 Х/ф «Скарлетт».
20:00 «Подробицi».
22:00 Х/ф «Глибоке синє море».
23:55 «Речдок».

ICTV

4:25 Скарб нацiї.
4:30 Еврика!
4:40 Факти.
5:05 Секретний фронт.
7:05 Громадянська оборона.
8:00 Антизомбi. Дайджест.
8:55 Т/с «Вiддiл 44».
12:40,13:00 Х/ф «П`ятий вимiр».
12:45 Факти. День.
15:00 Х/ф «Перевiзник: Спадщина».
16:50 Х/ф «Перевiзник 3».
18:45 Факти тижня.
20:35 Х/ф «Механiк 2: Воскресiння»
22:40 Х/ф «Без компромiсiв». (18+).
0:30 Х/ф «Ласкаво просимо у Зомбiленд». (18+).
2:00 «На трьох».

Новий канал

Канал «Україна»

6:30 Сьогоднi.
7:30,4:40 Зоряний шлях.
8:40 Т/с «Невiдправлений лист».
12:50 Т/с «Вiр менi».
17:00 Т/с «Якщо ти мене пробачиш», 1 i 2с
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с «Якщо ти мене пробачиш
23:00 Т/с «Цвiт черемшини», 3-7 с.

ТК «Київ»

8:00 Мультляндiя.
8:30 «Шеф-кухар».
9:00 «Лiкар знає».
10:00 «Iсторiї кохання».
10:30 Т/с «Загадковi вбивства», 19с
12:10 Т/с «Таємниця старого
мосту», 46с
13:00 Т/с «Таємниця старого
мосту», 47с
13:50 «Освiтнiй хаб».
14:00 Т/с «Мiс Марпл», 11с(12+).
15:00,17:00 СТН.
15:50 Т/с «Мiс Марпл», 12с(12+).
17:40 Т/с «Мердок», 17с(12+).
18:30 Т/с «Мердок», 18с(12+).
19:20 Т/с «Мердок», 19с(12+).
20:10 Т/с «Мердок», 20с(12+).
21:00,1:05,5:40 СТН-Тижневик.
22:00,2:05,6:40 Спорт-Тижневик.
22:20 Т/с «Загадковi вбивства»,
20с(12+).
22:55 «Нацiональна Лотерея».
0:05 «Тут i зараз».

4:00 Зона ночi.
5:10 СтендАп шоу.
5:55,7:25 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi шоу».
7:30 Х/ф «Гарфiлд».
8:50 Х/ф «Гарфiлд 2».
10:30 М/ф «Альоша Попович i
Тугарин Змiй».
12:00 Х/ф «Трансформери 3».
15:10 Х/ф «Трансформери: Час
вимирання».
18:40 Х/ф «Могутнi рейнРемонт холодильників
джери».
21:00 Х/ф «Тихоокеанський
Продам двокамерний
рубiж».
холодильник б/у
23:40 Х/ф «П`ята категорiя».
1:30 Х/ф «Iнший свiт: По(066) 021 22 18
встання ликанiв». (18+).

СТБ

(073) 156 36 99

6:55,12:05 Хата на тата.
2:25 Життєвi iсторiї.
9:00 Прокинься з Ектором!
Втрачений дозвіл на вантажні
9:55 Наречена для тата.
перевезення ПП «Деліція»
18:00 Битва екстрасенсiв.
№ 27693 на номерний знак
19:55 Один за всiх.
20:55 Я соромлюсь свого тiла. автомобіля АІ 2546 СК, виданий в

м. Одеса ПВД від 20.07.2015 року,
вважати недійсним.

№

Перелік складових

здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:
Докай Олена Андріївна – Начальник відділу житловокомунального господарства, тел. (04597) 48-512.
3. Перелік послуг та об’єктів конкурсу (будинки або
Періодичність надання

Прибирання прибудинкової території
Не менше 6 днів на тиждень
Підмітання території з удосконалим покриттям (заастериторії, збиран1.1.1 фальтовані,брущаті)(підмітання
6 днів на тиждень
ня докупи та транспортування сміття в установлене місце)
Прибирання газону вулиці, газону двору (прибираннеобхідністю, але не мен1.1.2 ня сміття з газонів): від випадкового сміття, від листя, заше
ніж 2 рази на тиждень
хмизу, сміття.
5
раз
період (квітень-веретрави вручну або механічними мотоко- сень)уза
1.1.3 Скошування
необхідністю (50%
сами
газону двору та вулиці)
5 раз у період (квітень-верескошеної трави з газонів (згрібання
1.1.4 Прибирання
сень) за необхідністю (50%
скошеної трави з газонів граблями докупи)
газону двору та вулиці
контейнерного майданчику після виво1 раз на день,
1.1.5 Прибирання
зу ТПВ
6 днів на тиждень
У зимовий період- за наяв1.1.6 Посипання території піском
ності ожеледиці 4-8 раз на
місяць ( 20% від площі)
На тротуарах - з початком сніПідмітання
снігу,
який
щойно
випав,
товщиною
шару
1.1.7 до 2 см.
гопаду, у дворах - у той самий
день ( 10 днів)
Після прибирання основної
Очищення
території
з
удосконаленим
покриттям
від
1.1.8 ущільненого снігу.
маси снігу ( 10 днів, 20% від
загальної площі)
1.2 Прибирання сходових клітин:
вологе підмітання сходових кліток і маршів, місць
1.2.1 -загального
6 днів на тиждень
призначення з 1 по 3 поверхи.
вологе
підмітання
сходових
кліток
і
маршів,
місць
1.2.2 загального призначення вище 3 поверху
1 раз на тиждень
1.1

1.2.3 - прибирання кабін ліфтів (вологе підмітання)
підвалу, технічних поверхів та покрівлі
1.3 Прибирання
(у разі наявності):
Прибирання горищ, підвалів, вільних від обладнання
1.3.1 до яких не передбачено вільний доступ ( підмітання,
прибирання, транспортування).
1.4 Технічне обслуговування ліфтів (у разі наявності)
обслуговування внутрішньобудинкових
1.5 Технічне
систем:
1.5.1 Централізоване опалення:

1 раз на тиждень

Не менше ніж 2 рази на рік
2 рази на рік
Щоденно, цілодобово
Щоденно, цілодобово

Санітарно-технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:

група будинків).
3.1. Послуга – управління багатоквартирним будинком
(утримання спільного майна багатоквартирного будинку та
прибудинкової території, в тому числі: ).

Діаметр умовного проходу до 100 мм
1 раз на рік
Заміна прокладок фланцевих з’єднань:
Заміна прокладок у фланцевих з’єднаннях діаметром
1 раз на рік
до 100 мм
Притирання арматури на місці:
Вентиль, діаметр умовного проходу до 25 мм
не рідше 1 раз на 4 роки
Очищення фільтра:
Зовнішнім діаметром труб до 50 мм
1 раз на рік
1.5.4 Водовідведення:
Санітарно-технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:
Проведення загальних та профілактичних оглядів
Огляд системи водовідведення.
2 рази на рік
Усунення засмічення каналізаційних випусків:
Усунення засмічення системи водовідведення, діа1 раз на рік
метр умовного проходу до 100 мм ( до 4 метрів )
Додавати на кожен наступний метр трубопроводу
1 раз на рік
(понад 4 м)

Закріплення трубопроводів та приладів:
видалення кронштейна чи гачка, видалення пробки,
забивання нової пробки, встановлення нового крон2 рази на рік
штейна чи гачка
Підкарбування розтрубів та ущільнення стиків каналізаційних труб:
закарбування розтруба на стоянку системи водовід1 раз на рік
ведення
1.5.5 Зливна каналізація
Санітарно-технічне обслуговування систем зливної каналізації:
Проведення загальних та профілактичних оглядів:
Огляд систем зливної каналізації
2 рази на рік
Усунення засмічення зливної каналізації
1 раз на рік
1.6 Дератизація
За необхідності
1.7 Дезінсекція
За необхідності
1.8 Обслуговування димових та вентиляційних каналів Не менше ніж 2 рази на рік
обслуговування мереж електропостачання
1.9 Технічне
Щоденно, цілодобово
та електрообладнання
1.9.1 Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
Огляд ввідно-розподільного пристрою
4 рази на рік
Огляд електропроводки і арматури в підвалах та ін2 рази на рік
ших приміщеннях (крім електрощитових)
Огляд стану освітлювальної арматури
4 рази на рік
Огляд електрощитової
4 рази на рік
1.9.2 Технічний огляд елементів електропостачання житлового будинку
Перевірка заземлення оболонки електрокабелю
2 рази на рік
1.9.3. Заміна ламп розжарювання та ламп денного світла
Заміна перегорілої лампи розжарювання
2 рази на рік
Заміна розбитої лампи розжарювання
2 рази на рік
1.9.4 Заміна стінного або стельового патрону
При відкритій арматурі
2 рази на рік
При герметичній арматурі
2 рази на рік
1.9.5 Обслуговування і заміна вимикачів
Обслуговування вимикача
2 рази на рік
Заміна вимикача
1 раз на рік
1.9.6 Перевірка відкритої електропроводки
Огляд перевірка стану і кріплень, додаткова ізоляція
2 рази на рік
або заміна ізоляції окремих місць.
1.9.7 Вимірювання опору ізоляції
Вимірювання опору та запис показань приладу
1 раз на 6 років
1.9.8 Заміна запобіжників, автоматичних вимикачів, ключів і кнопок керування
Заміна запобіжників (некаліброваних)
1 раз на рік
1.9.9 Зняття показників приладу обліку
12 раз на рік
2. Поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:
поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем водопостачання, вододо вимог діючого
2.1 відведення, теплопостачання та зливової каналізації Відповідно
законодавства
і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження.
ремонт мереж електропостачання та елек- Відповідно до вимог діючого
2.2 поточний
трообладнання.
законодавства
3. Оплата послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного
будинку, в тому числі:
освітлення місць загального користування і підвалів
3.1 (за
Постійно
наявності);

Проведення загальних та профілактичних оглядів:
- Огляд труб, згонів, відводів, трійників, хрестовин,
2 рази на рік
місць проходження крізь стіни та перегородки.
- Огляд опалювальних приладів системи централізо3 рази на рік
ваного опалення ( в опалювальний період)
- Огляд запірної арматури системи централізованого
опалення у горищних та підвальних приміщеннях ( в
3 рази на рік
опалювальний період ).
Укріплення ізоляції трубопроводів:
Перевірка стану та укріплення ізоляції, покриття ізо1 раз на рік
ляції, опор, кріплень.
Промивання системи централізованого опалення (заповнення системи водою,
промивання водо-повітряною суміщу):
діаметр умовного проходу до 100 мм
1 раз на 4 роки
Оглядання та підтягування на трубах контргайок, муфт або їх заміна в опалювальний період:
огляд та підтягування на трубах контргайок, муфт
1 раз на рік
Огляд та очищення конденсаційного горщика, інжектора, елеватора, грязьовика,
повітрозбірника, компенсатора, вантуза:
елеваторів
1 раз на рік
грязьовика
1 раз на рік
Поновлення сальникових ущільнень на пробкових
кранах:
діаметр умовного проходу до 50 мм
1 раз на рік
Ліквідація повітряних пробок в системі централізованого опалення:
у стояку
за необхідністю
в опалювальному приладі
за необхідністю
Притирання арматури на місці:
кран пробковий, діаметр умовного проходу до 25 мм
не рідше 1 раз на 4 роки
вентиль, діаметр умовного проходу до 25 мм
Поновлення сальникових ущільнень на вентилях/
засувках:
діаметр умовного проходу до 55 мм
1 раз на рік
3.2 енергопостачання ліфтів.
Постійно
діаметр умовного проходу до 100 мм
1 раз на рік
4.
Винагорода
управителю.
Консервація або розконсервація системи централізованого опалення:
Консервація ( зливання води із системи, огляд систе1 раз на рік
3.2. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступ до них:
ми, складання опису недоліків, консервування)
Огляд об’єктів конкурсу та доступ до них буде проводитись з 26 вересня 2019 року по 25
Розконсервація ( огляд та запускання системи, за1 раз на рік
жовтня 2019 року з10.00 до 16.00 години.
гальна перевірка працездатності системи)
Учасники конкурсу, що бажають взяти участь в огляді об’єктів конкурсу, письмово
Очищення фільтра:
повідомляють про це начальника відділу житлово-комунального господарства Докай О.А.
Зовнішнім діаметром труб до 55 мм
1 раз на рік
шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу bucha_jkg@ukr.net не
1.5.2 Холодне водопостачання:
пізніше ніж за два робочі дні до огляду.
Санітарно-технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:
Номер і назва об’єкту конкурсу
Кількість будинків
Проведення загальних та профілактичних оглядів
ЛОТ №1
Група із 62 будинків
Огляд труб, згонів, відводів, переходів, трійників,
ЛОТ
№2
Група із 42 будинків
хрестовин, місць проходження крізь стіни та перего2 рази на рік
ЛОТ №3
Група із 21 будинків
родки.
Усунення засмічення системи холодного водопоста1
раз
на
рік
Наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання
чання
Ущільнення засмічення системи холодного водопобудинків і споруд та прибудинкових територій (додаток).
1
раз
на
рік
стачання
Ущільнення згону:
4. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:
Критерії оцінки конкурсних пропозицій. Конкурсні пропозиції учасників конкурсу
Діаметр умовного проходу до 30 мм.
1 раз на рік
оцінюються за наступною бальною системою:
Поновлення сальникових ущільнень на вентилях/
засувках:
Продовження на сторінці 10
Діаметр умовного проходу до 50 мм
1 раз на рік

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

1. Найменування, місцезнаходження організатора
конкурсу: Організатор конкурсу – Бучанська міська рада,
08292   м. Буча,   вул. Енергетиків, 12   тел.(04597) 48 -512.
2.Прізвище посада, номери телефонів осіб уповноважених
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Бучанська міська рада оголошує конкурс
з призначення управителів багатоквартирних будинків міста Буча

Бучанська міська рада оголошує конкурс
з призначення управителів багатоквартирних будинків міста Буча
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Продовження. Початок на сторінці 9.

Критерій
Ціна послуги, що включає
відповідно до статті 12 Закону
України «Про особливості
здійснення права власності у
багатоквартирному будинку»,
зокрема, витрати на утримання
і проведення ремонту спільного
майна у багатоквартирному
будинку та його прибудинкової
території, винагороду
управителю з розрахунку на 1
м. кв. загальної площі об’єкта
конкурсу.

Рівень забезпеченості учасника
конкурсу матеріально-технічною
базою

Наявність персоналу, що
відповідає кваліфікаційним
вимогам до професій
працівників та має необхідні
знання і досвід (з урахуванням
договорів щодо залучення
співвиконавців)

Фінансова спроможність
учасника конкурсу

Наявність досвіду роботи з
надання послуг у сфері житловокомунального господарства

Бали
Максимальна кількість балів – 35 балів.
Оцінювання пропозицій здійснюється по кожному будинку, що входить до об’єкту
конкурсу, окремо.
Максимально можливу кількість балів щодо певного будинку (35 балів) отримує учасник,
який запропонував найнижчу ціну послуги для цього будинку.
Бали інших учасників щодо цього ж будинку розраховуються за формулою:
Бал (n учасника) = Ціна(мін.) : Ціна (n учасника) · 35
Де: Бал (n учасника) – кількість балів, що отримує n учасник;
Ціна(мін) - найнижча ціна послуги для цього будинку, з запропонованих учасниками, грн.;
Ціна(n учасника) – ціна послуги для цього ж будинку, запропонована n учасником, грн.
Максимальна кількість балів – 15 балів.
Оцінюється стан учасника конкурсу про наявність вантажного та спеціалізованого
транспорту (вантажні автомобілі, автовишки, трактори та ін.) і спеціалізованого
обладнання (бульдозер, екскаватор та ін.), комп’ютерної техніки, іншого обладнання,
адміністративних та виробничих приміщень, програмного забезпечення, що
підтверджують спроможність надавати послуги з управління, у повному обсязі, будинкам,
на які оголошено конкурс та на які учасник конкурсу подав відповідні конкурсні
пропозиції, (з урахуванням відомостей щодо суб’єктів господарювання, пов’язаних
відносинами контролю господарської діяльності з учасником в розумінні статті 1 Закону
України «Про захист економічної конкуренції»).
Максимальна кількість балів – 15 балів.
Оцінюється наявність персоналу відповідної кваліфікації, знання і досвід роботи
працівників (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців, що підтверджують
спроможність надавати послуги з управління, у повному обсязі, будинкам на які
оголошено конкурс та на які учасник конкурсу подав відповідні конкурсні пропозиції,
та відомостей щодо суб’єктів господарювання, пов’язаних відносинами контролю
господарської діяльності з учасником в розумінні статті 1 Закону України «Про захист
економічної конкуренції»)
Максимальна кількість балів – 15 балів.
Оцінюється наявність бухгалтерських та інших документів що підтверджують наявність
фінансових ресурсів для забезпечення розрахунків за надані послуги з управління
багатоквартирним будинком (заробітна плата, податки, тощо), будинкам на які оголошено
конкурс та на які учасник конкурсу подав відповідні конкурсні пропозиції (з урахуванням
відомостей щодо суб’єктів господарювання, пов’язаних відносинами контролю
господарської діяльності з учасником в розумінні статті 1 Закону України «Про захист
економічної конкуренції»).
Максимальна кількість балів – 20 балів.
Оцінюється наявність досвіду роботи учасника конкурсу з надання послуг у сфері житловокомунального господарства (з урахуванням: досвіду надання учасниками послуг згідно
з переліком складових послуги з управління багатоквартирним будинком, зазначеним у
п. 3 Документації, тривалості та географії надання послуг учасником конкурсу та досвіду
засновників з урахуванням досвіду суб’єктів господарювання, пов’язаних відносинами
контролю господарської діяльності з учасником в розумінні статті 1 Закону України «Про
захист економічної конкуренції».

За подані інші, крім передбачених Документацією, документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері
житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо), можуть додатково нараховуватися до 5 балів.
Максимальна сума балів дорівнює 100 - балам.
У разі, якщо об’єкт конкурсу складається з групи будинків, оцінювання конкурсних пропозицій за критерієм «ціна послуги» здійснюється шляхом додавання балів, визначених окремо за кожним багатоквартирним будинком. При цьому максимальна кількість балів під час оцінювання за кожним будинком не повинна перевищувати 50 балів.
5. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

5.1. Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають
заяву, у якій зазначають:
фізичні особи-підприємці : прізвище, ім’я, по батькові,
реєстраційний номер облікової картки платника податків;
юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.
До заяви додаються копії установчих документів, баланс,
довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність)
заборгованості за кредитами тощо, оригінали або копії
яких додаються учасниками конкурсу для підтвердження
відповідності учасників кваліфікаційним вимогам
5.2. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного
об’єкта окремо. У разі якщо об’єктом конкурсу визначено
групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає
у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.
Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.
Учасники конкурсу мають право, крім передбачених
конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують
досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та
досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).
6. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.
Конкурсна пропозиція подається особисто або через
уповноважену належним чином особу чи надсилається
поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на
якому зазначаються повне найменування і місце знаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по
батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.
Адреса: 08292, м. Буча, вул. Енергетиків, 12, І поверх,
ЦНАП. Кінцевий строк подання пропозицій – до 28
жовтня 2019 року.
7. Способи та місце отримання конкурсної документації. Конкурсна документація надається особисто або
надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від
учасника заявки про участь у конкурсі.
8. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.
Місце – зал засідань Бучанської міської ради (місто
Буча, вул. Енергетиків, 12, 1 поверх)
Дата та час – 30 жовтня 2019 року, о 14:00 годині за
Київським часом.
Примітка: Договір про надання послуги строком на
один рік від імені співвласників багатоквартирного будинку підписує уповноважена особа – Шаправський Т.О.
Умови договору про надання послуги не повинні відрізнятися від змісту конкурсної пропозиції (у тому числі
ціни) переможця. Істотні умови договору не можуть змінюватися (коригуватися) після його підписання.
Участь у конкурсі безкоштовна.

Список БОРЖНИКІВ станом на 25.09.2019 р.
Адреса будинку
Iвана Руденка 2
Артема 61
Б.Хмельницького бульв.19
Б.Хмельницького бульв.2
Б.Хмельницького бульв.3
Б.Хмельницького бульв.4
Б.Хмельницького бульв.5
Б.Хмельницького бульв∙6
Ватутiна 4б
Водопровiдна 1а
Водопровiдна 2
Водопровiдна 34а
Водопровiдна 36
Водопровiдна 38
Водопровiдна 38а
Водопровiдна 40
Водопровiдна 42
Водопровiдна 44
Водопровiдна 46
Водопровiдна 46а
Водопровiдна 48
Водопровiдна 50
Водопровiдна 50а
Водопровiдна 52
Водопровiдна 54
Водопровiдна 54а
Водопровiдна 56
Водопровiдна 58
Водопровiдна 60
Водопровiдна 62
Вокзальна 101
Вокзальна 119
Вокзальна 129а
Вокзальна 129б
Вокзальна 129в
Вокзальна 129г

Ворошилова 63─Д∙
Вишневецького 31
Ворошилова 69─Д∙
Вишневецького 37

Г.Майдану 8(Комсомольська
Г.Майдану пров.11
Г.Майдану пров.15
Г.Майдану пров.2
Г.Майдану пров.25
Г.Майдану пров.6
Г.Майдану10(Комсомольська
Г.Майдану15(Комсомольська
Г.Майдану17(Комсомольська
Енергетикiв 1

К-ть

Сума боргу

18
1
197
236
23
54
23
32
44
3
1
18
8
8
10
14
15
7
9
7
15
14
8
6
8
66
6
7
7
110
12
1
24
23
24
58

20421.46
556.88
81415.83
162026.06
5328.01
153257.86
13569.06
64978.23
18373.77
3956.66
1550.66
13068.03
7736.05
8294.32
1025.31
1206.57
4389.18
509.60
3271.62
665.00
2865.57
5390.63
7305.65
6710.73
26841.07
35453.01
598.21
767.01
755.67
62995.60
48354.64
159.38
10155.25
4688.90
18764.41
21483.92

8

9242.10

1

10.44

15
6
6
4
10
7
63
51
72
24

7555.81
492.77
1251.44
11618.05
5363.40
949.07
34355.86
24245.60
45827.33
3716.56

Адреса будинку
Енергетикiв 2
Енергетикiв 3
Енергетикiв 4
Енергетикiв 5
Енергетикiв 6
Енергетикiв 7
Енергетикiв 8
Енергетикiв 9
Енергетикiв 10
Енергетикiв 11
Енергетикiв 13
Енергетикiв 14
Енергетикiв 15
Енергетикiв 16
Енергетикiв 17
Енергетикiв 19
Енергетикiв 19а
Жовтнева 7
Жовтнева 3
Жовтнева 80
Києво─Мироцька 104а
Києво─Мироцька 104б
Києво─Мироцька 104в
Леха Качинського 4
Леха Качинського 4А
Леха Качинського 4Б
Леха Качинського 4В
Малиновського 69а
Нове Шосе 3
Нове Шосе 5
Нове Шосе 7
Нове Шосе 13
Нове Шосе 16
Нове Шосе 17
Нове Шосе 8
Нове Шосе 8а
Нове Шосе 8б
Островського 24
Островського 34
Островського 36
Полтавська 6
Польова 22
Польова 24
Польова 26
Пушкiнська 59в
Пушкiнська 7
Пушкiнська 7д
Пушкiнська 7ж
Сiм’ї Забарило 3
Сiчових Стрiльцiв 13

К-ть
80
24
92
16
53
34
48
31
51
30
28
75
31
55
36
60
99
2
2
1
66
45
45
108
54
58
69
8
5
65
63
93
247
97
122
66
120
9
100
78
59
56
56
56
75
10
9
36
17
14

Сума боргу
70344.21
24294.56
68428.76
12027.32
62276.61
34292.82
52254.31
14768.33
25842.62
17334.70
23129.93
38646.23
21824.05
22317.25
14243.90
31889.11
34401.51
477.90
1290.06
8.80
21211.17
14299.94
13746.57
38263.47
19133.08
24278.28
64799.48
3220.29
7358.95
47197.50
45182.16
59528.11
286901.33
25831.75
59918.47
39026.05
54537.92
21225.94
34356.37
131699.50
51393.16
25905.93
28034.40
36090.54
30006.75
4147.69
15569.21
29155.45
11238.78
9074.13

Адреса будинку
Садова 7Б
Садовий пров.8
Склозаводська 2
Склозаводська 3
Склозаводська 4
Склозаводська 5
Склозаводська 6
Склозаводська 7
Склозаводська 8
Склозаводська 1
Склозаводська 10
Тарасiвська 1
Тарасiвська 1в
Тарасiвська 1г
Тарасiвська 3
Тарасiвська 4
Тарасiвська 6
Тарасiвська 8
Тарасiвська 10
Тарасiвська 10г
Тарасiвська 10д
Тарасiвська 12а
Тарасiвська 22а
Тарасiвська 28
Тарасiвська 30
Центральна 1
Центральна 33а
Центральна 33в
Центральна 37
Центральна 39
Шевченка 48б
Яблунська 203─а гурт.Кiрова
Яблунська 203а(Кiрова)
Яблунська 203б(Кiрова)
Яблунська 203в(Кiрова)
Яблунська 203г(Кiрова)
Яблунська 78(Кiрова)
Яблунська 80(Кiрова)
Яблунська 90(Кiрова)
Ярослава Мудрого 13
Яснополянська 1/90
Ястремська 5(Радгоспна)
Ястремська 7(Радгоспна)
Ястремська 9(Радгоспна)
Ястремська 9а(Радгоспна)
Ястремська 9б(Радгоспна)
Ястремська10(Радгоспна)
Громадянська 2б
Центральна 4

К-ть
15
1
35
119
34
73
37
32
39
82
35
2
16
17
11
1
4
4
5
112
123
129
49
29
31
1
67
165
1
69
40
18
37
43
29
52
45
3
11
2
1
4
13
7
5
6
7
5
4

Сума боргу
46697.76
44.37
35864.28
85329.90
37701.36
39955.07
22022.62
19323.86
25318.91
46548.32
9459.07
395.22
8648.06
14128.01
2950.96
98.71
1490.46
278.59
1498.81
57198.29
84151.25
79738.64
19708.91
12598.44
21110.01
1099.27
35150.01
94845.88
247.63
25802.01
20560.92
35978.07
20974.05
29214.56
3497.33
36603.34
96896.06
516.01
517.79
1108.24
17.19
291.16
22633.22
342.45
225.60
896.40
2242.37
11152.38
14249.44

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (099) 608-28-31; (098) 468-14-96; (063) 271-72-24, (063) 656-89-33

РОЗРАХУНОК повної собівартості та тарифу на вивезення побутових відходів
ЖКП «Поліське «Бучанської міської ради»

(без податку на додану вартість)
2019 рік

№ з/п

Передбачено діючим
Код
рядка тарифом по бюджету і іншим

Показник

А
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Б
Виробнича собівартість, усього, у тому числі:
прямі матеріальні витрати, у тому числі:
паливно-мастильні матеріали
матеріали для ремонту засобів механізації
електроенергія на технологічні потреби
доставка ґрунту
витрати для збирання, транспортування та
1.1.5 матеріальні
знезараження фільтрату
1.1.6 інші прямі матеріальні витрати
1.2 прямі витрати на оплату праці

В

на здійснення заходів системи моніторингу та
1.3.3 витрати
заходів екологічної безпеки
1.3.4 витрати на здійснення заходів з рекультивації
1.3.5 інші прямі витрати -спецодяг
1.4 Загальновиробничі витрати
2 Адміністративні витрати
3 Витрати на збут
4 Інші операційні витрати
5 Фінансові витрати

Передбачено діючим
тарифом по житловому
масиву

Планований період рік
2019

усього,
тис. грн

грн/м3

грн/ т

усього,
тис. грн

грн/м3

грн/ т

усього,
тис. грн

грн/м3

грн/ т

усього,
тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

003

54880,00

73,76

54880,00

004

6455,00

8,68

6455,00

005
006
007
008

68740,08

118,12

347269,92

59,06

416010,00

16926,00

22,75

16926,00

011

3723,72

5,00

3723,72

012

149,00

0,20

149,00

010

013
014
015
016
017
018
019

2864,00

3,85

2826,60
6379,80
827,40

6,73
15,19
1,97

5007,12
11301,36
1465,68

6,73
15,19
1,97

39572,40
89317,20
11583,60

6,73
15,19
1,97

47404,00
107011,60
13935,62

2864,00

142,01

102771,88

138,13

487743,12

82,95

669288,88

020

Усього витрат повної собівартості*

021

7

Витрати на покриття втрат

022

8

Планований прибуток* 5%

023

8.1 податок на прибуток

024

8.2 чистий прибуток, у тому числі:

025

8.2.1 дівіденди

026

8.2.2 резервний фонд (капітал)

027

8.2.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

028

8.2.4 інше використання прибутку

029

9

Вартість вивезення побутових відходів для споживачів

030

78773,88

10

Обсяг послуги з вивезення побутових віходів (тис.м , тис.т):

031

420

11

Рентабельність - 10-5%

032

7877,39

14,2

5138,59

6,91

24387,16

4,15

37403,14

86651,27

156,21

107910,47

145,04

512130,28

87,10

706692,02

ВСЬОГО вартість вивезення побутових відходів для споживачів

744

5880

7044

‘Тариф на послугу з вивезення побутових відходів

156,21

145,04

87,1

‘Тариф на послугу з вивезення побутових відходів зПДВ-20%

187,45

174,05

104,52

25,25

26,40

В розрахунку на 1 особу
В розрахунку для бюджетних установ за 1 контейнер

140,60

В розрахунку для комерційних установ за 1 контейнер

168,70

В розрахунку за пакет (об’єм 120л.) для приватного сектору

Втрачене свідоцтво багатодітної
родини AI031257,
видане 13.09.2013 року
на ім’я Кісєльов Артем
Владиславович, вважати недійсним.
Втрачений студентський квиток
серія КХ № 12486690, виданий
Університетом державної фіскальної
служби України у 2018 році на ім’я
Столярчук Маргарита Валеріївна,
вважати недійсним.
Втрачене посвідчення дитини з
багатодітної сім’ї серія АІ № 031179,
виданий відділом у справах сім’ї
та молоді 05.03.2013 року на ім’я
Омельчук Давид Володимирович,
вважати недійсним.
Втрачене посвідчення учасника
бойових дій серія МВ, номер 060977,
видане на ім’я Копернак Руслан
Петрович, вважати недійсним.

12

002

6

3

грн/м3 грн/ т

001

009

1.3 інші прямі витрати, у тому числі:
внесок на загальнообов’язкове державне
1.3.1 єдиний
соціальне страхування працівників
амортизація виробничих основних засобів та
1.3.2 нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з
наданням послуги

Передбачено діючим
тарифом по приватному
сектору

21,00

СУМУЄМО

Світла пам’ять

Відійшов у вічність ветеран Другої світової війни Іван Сергійович Крутько.

Він був славним представником покоління
переможців і будівничих. Залишив по собі
добру пам’ять і продовження роду.
Партизанський загін на Чернігівщині, звільнення Києва та області, служба у підривному загоні, мінування мостів, Перший Український фронт, робота військовим хірургом у
повоєнний час, переможні хвилини в Берліні,
які неможливо передати словами – все жило
у його спогадах.
Він пройшов усю Європу у військових чоботях, має два ордени, подяки тих часів і в мирний час.
Влітку вдома на терасі його з 95-річним ювілеєм вітав Бучанський міський голова Анатолій Федорук. Минулого тижня сумна звістка
облетіла місто, вирвавши із наших рядів людину-легенду, ім’я якої завжди асоціюється з
особливою любов’ю до України, рідного міста, друзів і колег.

– Життя Івана Крутька залишиться на довгі роки прикладом вірності, відповідальності,
працелюбства і порядності для молоді, – сказав Бучанський міський голова А. Федорук, висловлюючи співчуття рідним.
Схиляємо голови перед світлою пам’яттю чудової людини!
Висловлюємо щирі співчуття рідним і
близьким! Світла пам’ять про ветерана
залишиться в наших серцях!

Пішов із життя учасник партизанського
руху Другої світової війни

КРУТЬКО
ІВАН СЕРГІЙОВИЧ

Висловлюємо співчуття рідині
та близьким.
Від Президії Бучанської ОВУ
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№39
40від
від26
3 жовтня
№
вересня2019
2019року
року
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Парк мистецтв

МартинюкА ОлександрА СергійовичА,
водія вантажного автомобіля КП «Бучазеленбуд»
Бучанської міської ради

ГоліковА ЄвгеніЯ МиколайовичА,

водія спецтехніки КП «Бучазеленбуд» Бучанської
міської ради

У перші вихідні жовтня в місто завітає новий фестиваль із новим форматом – проєкт реалізується в межах програми Уряду та Міністерства культури України «Малі міста – великі враження»
і їхніх буремних історій, огляематичним напрямом нового ків Сергій Жадан.
На п’яти майданчиках у пар- нувши фотовиставку. Вечорами ж
фестивалю є мистецтво джазу.
Саме так, джазу – музики свобо- ку діятимуть цікаві розважальні, на всіх чекає справжнє свято мумистецькі, освітні програми, які зики й поезії та особливе відчуття
ди, майстерності діалогу та імпро- задовольнять смаки найвибагли- затишку й свободи, яке може повізації, наповнення кожної миті віших шанувальників та гурма- дарувати лише джаз у вечірньому
смаком та змістом.
нів. Поки батьки дегустуватимуть осінньому парку.
Вперше в Україні виступить вишукані сири й вино під шепіт
Організатори фестивалю:
кращий джазовий співак Вели- осіннього листя, ваші діти змо– Бучанська міська рада та відділ
кобританії вокаліст-віртуоз Клів- жуть навчитися гри на всіх видах культури національностей та релігії;
ленд Воткіс. А вибрані поезії під африканських барабанів та опану– Національна спілка театральдраматичні та ліричні імпровіза- вати ази імпровізації, а друзі по- них діячів України;
ції джазового піаніста Олексія Бо- слухати музику від кращих джазо– Київський національний акаголюбова читатиме один із найві- вих колективів України та загля- демічний театр оперети.
доміших українських письменни- нути в обличчя джазових легенд

Т

Наша гордість

Кирило Свита абсолютний
переможець
у сольному вокалі
П’ятий музичний
фестиваль «Open
Music For Child
– 2019» зібрав у
столиці понад 170
учасників зі всієї
України. Змагання
проходили в різних
номінаціях і вікових
групах. Бучанець
Кирило Свита у
своїй категорії
– сольний вокал
став абсолютним
пісенним чемпіоном!
Вітаємо і бажаємо
подальших творчих
здобутків! Вдячність
батькам і педагогам
за підготовку до
виступу.

Злата
Суслова –
майбутня
зірка!

На міжнародному
фестивалі-конкурсі
«Талановиті діти України»
відбувся її дебютний виступ
і одразу яскрава перемога –
перше місце!
Бучанська «Фабрика
зірочок» – справжня кузня
кращих артистів!
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