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ФЕСТИВАЛЬ «ПАРК МИСТЕЦТВ»

Демократичний Джаз
звучав у міському парку

4 та 5 жовтня Бучанський міський парк заповнив джаз – музика свободи,
майстерності діалогу, імпровізації, наповнення кожної миті смаком та змістом.
е тривав Міжнародний фестиваль «Парк мистецтв», що реалізується в межах
програми «Малі міста – великі враження» Міністерства культури України, який
цьогоріч вибрав тематичним напрямом мистецтво джазу. Серед переможців у цьому державному проєкті – Буча.
Хедлайнери фестивалю – спеціальний гість з Великобританії Клівленд Воткінс та
відомий український поет Сергій Жадан.
Бучанський міський голова
Анатолій Федорук, вітаючи
присутніх із новим фестивалем, зазначив, що місто вкотре
підтверджує статус міста фестивалів.
Художній керівник театру
оперети Богдан Струтинський
привітав вишукану публіку і
сказав, що джаз – музика вільних людей, що зігріває.
Закінчення на стор. 6

Стор. 12
Актуально

Початок опалювального
сезону

Бучанський міський голова Анатолій Федорук
видав розпорядження «Про початок опалювального сезону в Бучанській міській об’єднаній територіальній громаді у 2019-2020 році».
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ідповідно до документа, опалювальний сезон у громаді стартує з 8 жовтня 2019 року.
Підключення споживачів до систем теплопостачання буде здійснюватися при наявності актів готовності
до опалювального сезону, проведених розрахунках і
погашенні заборгованості за енергоносії.
Керівникам підприємств, установ, організацій необхідно забезпечити контроль за безумовним виконанням вимог та положень порядку підключення споживачів до системи теплопостачання.

НА ЧАСІ

Сміття чи вторинна
сировина – проблеми
і можливості

Шановні захисники України!
14 жовтня, у світлий День Покрови Пресвятої Богородиці,
День українського козацтва,
ми віднедавна відзначаємо ще й День захисника України.

Свято воістину всенародне, окроплене кров’ю та освячене вірою. Адже наш народ завжди прагнув до незалежності, давав достойну відсіч загарбникам і обстоював рідну землю.
У багатому на подвиги літописі українського воїнства було безліч битв і дат, гідних стати святом, проте
ще з козацьких часів день Покрови Пресвятої Богородиці був святковим днем захисників Вітчизни козацькою
Покровою.
Цей день для всіх нас урочистий і радісний, але водночас скорботний і сумний. На сході нашої держави триває
війна, що вже забрала життя тисяч кращих синів і доньок України.
Ми є свідками справжнього героїзму та сили духу, який демонструють українські військові. Вони виборюють
майбутнє, про яке мріяли та віддавали життя Герої Небесної Сотні, вояки УПА, тисячі патріотів, імена яких
нам і досі не відомі. Мужність, самовідданість та віра цих українців надихають нас, додають сил та наснаги йти
вперед і перемагати!
Вітаю всіх, в кому живе дух наших славних дідів і батьків – справжніх
патріотів і героїчних виборювачів незалежності нашої держави!
Схиляю голову в жалобі за тими, хто віддав життя за Україну,
перед пам’яттю і подвигом славних синів України.
Вічна слава полеглим Героям України, а нам –
миру, здоров’я і розвитку!
Бучанський міський голова
Анатолій Федорук

Про екологію, ситуацію у сфері поводження з твердими побутовими відходами, використання вторинних ресурсів, необхідність змін у законодавстві
та розвиток переробної промисловості обговорили на засіданні, що відбулося минулого тижня.
Продовження на 2 стор.

Міжнародне визнання
підприємства
«Delicia»
стор. 2

