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Флешмоб

Чемпіонат

Актуально

У світі цікавого

Вчилися рятувати
життя

Шалені перегони
за перемогу

Реабілітація
та реадаптація
ветеранів

Пізнавальні
канікули

Стор. 4

Стор. 7

Стор. 10

ОБМІН ДОСВІДОМ

Буча – Тячів:
розбудова співпраці

Уже тривалий час тривають партнерські стосунки між двома містами: Бучею та Тячевом.

Я

к зазначив під час зустрічі делегації Бучанський
міський голова Анатолій Федорук, стосунки
перейшли у площину співпраці між відділами та
управліннями.
Розпочалася розмова про продовження головної
реформи країни – завершення процесу об’єднання громад, опрацювання перспективного плану на
Київщині.
Три дні члени делегації знайомилися зі Стратегією
розвитку громади на десять років, першими успіхами діяльності громади, вивчали досвід роботи
структурних підрозділів та подорожували найцікавішими місцинами.
Детальніше читайте на стр. 7

Стор. 11
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Нові лекала
перспективного плану
стор. 2
Круглий стіл

Обговорення законопроєкта
про землю

стор. 2
Свято

Відзначили 239 років
села Здвижівка

стор. 7
ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ

Подяки і вітання мужнім воїнам-Героям

У Бучанській громаді відбулися врочистості з нагоди Дня захисника України та Дня українського козацтва, що відзначаються у день Покрови Пресвятої Богородиці.

В

ід імені Бучанського міського голови Анатолія Федорука присутніх
у залі привітав його заступник Сергій
Шепетько.
Грамоти вручили учасникам бойових
дій, які ризикуючи власним життям,
тримали для нас мирне небо.

Слова подяки справжнім Героям звучали зі сцени від військового комісара Володимира Кондратенка, голови Бучанської міської організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій Олександра Щербака
та голови Київської обласної організації інвалідів війни, Збройних сил та
учасників бойових дій Володимира Говорова.
Закінчення на стор. 2

Велопробіг миру

В особливий день для українців, який поєднав
три свята, з метою вшанування мужності та героїзму захисників України джури 8 класу Бучанського НВК № 2 здійснили велопробіг пам’ятними місцями міста Бучі та поклали квіти.

З

аходи з нагоди Дня захисника України відбулися у
всіх населених пунктах громади.
Продовження на стор. 3
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Актуально
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ

Подяки і вітання мужнім
воїнам-Героям

Нові
лекала перспективного плану
Ярослав Добрянський, заступник
голови Київської обласної ради,
провів чергове засідання робочої
групи з вивчення пропозицій для
внесення змін до перспективного
плану формування територій громад Київської області.
а заході були присутні члени робочої
групи, представники департаменту
містобудування та архітектури Київської
облдержадміністрації, всі небайдужі до
процесів реформи децентралізації.
Бучанський міський голова, голова КРВАМУ Анатолій Федорук взяв
участь у засіданнях всіх комісій, на яких
розглядаються питання, як член робочої групи.
На цьому зібранні розглядали пропозиції проєкту змін щодо Бучанської ОТГ.
Під час роботи присутні висловили
пропозиції та навели аргументи з даних
питань, відкрито дискутували.
Учасники обговорили питання щодо
економічних розрахунків, паспортів

Н

Закінчення. Початок на стор. 1
вилиною мовчання вшанували
пам’ять загиблих воїнів у різні
роки, які боронили суверенітет і цілісність українських кордонів.

Х

Кращі сини
громади, ми вас
пам’ятаємо!

14 жовтня у символічний день
народної захисниці Покрови
Пресвятої Богоматері, ми відзначаємо День захисника України,
День українського козацтва та
день створення Української повстанської армії. Це свято об’єднує
всіх борців за нашу рідну землю
Україну.
а Алеї Слави Бучанська громада
зібралася, щоб вшанувати пам’ять
кращих синів, наших Героїв, які віддали своє життя для того, щоб ми мали
вільне, мирне, щасливе, майбутнє.
Від імені Бучанського міського голови Анатолія Федорука його перший заступник Тарас Шаправський,
звертаючись до присутніх, зазначив,
що війна ще не закінчилися, на сході
нашої країни майже щодня чути обстріли, є поранені й загиблі.

Н

– Завдяки їх самовіддачі, героїзму
ми маємо суверенітет та цілісність
України. Закликаю всіх кожен день,
кожну хвилину пам’ятати, якою ці-

громад, доступності та відповідності
центрів садиб Методиці формування
спроможних територіальних громад.
При цьому найголовнішим аргументом у питання приєднання населених
пунктів до Бучі повинен стати єдиний
переконливий аргумент: успішна діяльність громади з початку року, зроблене за 9 місяць у кожному старостинському окрузі і ті плани, які окреслені
й будуть реалізовуватися у найближчій
перспективі.
Пресслужба БМР

Круглий стіл

Громада дякує батькам, дружинам,
чоловікам, синам і донькам, які осиротіли в результаті війни на сході.
Свої вітання у вигляді гарного концерту подарувала талановита молодь
громади.

ною дається мирне небо над головою
і Незалежність держави. Пам’ятати
і вшанувати тих, хто поліг за нашу
землю, пам’ятати їх сім’ї, діточок. Це
свято с присмаком гіркоти, але дуже
важливе в календарі.
Вшанувати пам’ять загиблих зібралися ветерани антитерористичної
операції та операції об’єднаних сил,
учасники бойових дій всіх років, воїни, які захищають цілісність і суверенітет нашої держави, їхні сім’ї та
мешканці об’єднаної територіальної
громади.
Слова пам’яті і вшанування найкращим синам громади, які заплатили
надзвичайно високу ціну за наше мирне життя, та подяки й пошани родинам
загиблих, – їх біль від втрати не згасає
з часом, звучали від військового капелана Анатолія Кушнірчука та голови
Київської обласної організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників
бойових дій Володимира Говорова.
Сучасні Герої України, які спочивають на Алеї Слави, які боронять нашу
державу на сході, примножують славетні традиції українського війська, і
вселяють велику впевненість і віру в
те, що жоден агресор нас не завоює.
Ірина БІБА

Обговорення законопроєкта
про землю

Міністерство економічного розвитку торгівлі та сільського господарства України оприлюднило проєкт
закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».
окумент винесено на обговорення
громадськості, і в Бучанській міській раді відбувся круглий стіл з цього
актуального питання.
Законопроєктом пропонується скасувати мораторій на продаж земельних
ділянок сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року.
Бучанський міський голова Анатолій
Федорук, старости сіл, депутати міської ради, громадськість, власники паїв,
представники територіального органу
Держгеокадастру, структурних підрозділів міської ради обговорили питання,
що потребують вирішення: формування
законодавчого поля для запровадження
ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення, забезпечення конституційних прав громадян України на
вільне розпорядження своєю власністю,
створення прозорих умов для набуття
у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення громадянами та юридичними особами України.
– Впровадження ринкових відносин
вплине на підвищення вартості сільськогосподарських угідь, залучення інвестицій в сільське господарство України,
поверне сівозміни відповідно до технологічних карт, вирівнюватиме ситуацію з
деградацією ґрунтів, знеціненням земель,
тощо, – зазначив Анатолій Федорук. – Не
менш важливо, припиняться спекуляції
довкола цієї теми, які підігріваються напередодні виборів.
Депутат Бучанської міської ради
Роман Янковий у питанні виокремлює

Д

два підпункти – політичний і економічний. На його думку електоральні жахи
треба відкинути і, спираючись на світовий досвід, впроваджувати в цьому питанні ринкову економіку, яка призведе
до ринкових цін на орендну плату і вартість паю.
Наголошувалося, що законопроєкт
передбачає переважне право орендаря
на купівлю земельної ділянки.
Забезпечується право громадян на
викуп земельних ділянок для ведення
селянського (фермерського) господарства, які їм належать на правах постійного користування та довічного успадкованого володіння. Пропонується
надати можливість викупити такі землі
із розстрочкою платежу до 5 років за ціною, що дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земельних ділянок.
Також законопроєкт передбачає обмеження на сукупну площу земельних
ділянок сільськогосподарського призначення, що можуть перебувати у власності громадянина та юридичної особи.
– Запровадження повноцінного ринку
землі дозволить розв’язати низку важливих проблем сьогодення: створення
робочих місць у сільській місцевості, підвищення інвестиційної привабливості
сільського господарства, а найголовніше
– реалізація права приватної власності
суб’єктами земельних відносин, – резюмував обговорення документа Бучанський
міський голова Анатолій Федорук.
Пресслужба БМР

Єдина родина

Учасники бойових дій ООС/АТО
поклали квіти до меморіалів загиблих воїнів.

«Козацькому роду нема переводу»

На патріотичну годину учнів 6 класу запросила до бібліотеки-філії селища її завідувачка Зоя Сальнікова. Про три свята, пов’язані між собою:
Покрова Пресвятої Богородиці, День українського козацтва і День захисника України йшлося на заході.
іти дізнались, що свято Покрова з
давніх-давен зміцнювало в душах
козаків надію на опіку і заступництво
Матері Божої, Богородиця є покровителькою українського козацтва й усіх
українських збройних формувань.
Нині особливо важливо схилятися перед мужністю і героїзмом захисників
Вітчизни і вшановувати пам’ять тих,
хто віддав своє життя за незалежність
і територіальну цілісність України. Що
й зробили юні читачі бібліотеки.
Для всіх відвідувачів оформлено
книжкову презентацію «Козацькому роду нема переводу», де поміж інших представлено бібліографічний посібник «Воїни-земляки, які загинули в зоні АТО».

Луб’янка

Д

К

оли не зі слів знаєш про дорогу ціну
миру, яку неможливо виміряти і страшенний біль і рани від втрат побратимів
– по-особливому готуєшся і дякуєш в офіційні свята тим, хто сьогодні нюхає порох
на передовій, тримає мирні позиції для нас.

Гаврилівка
У День захисника України важливо
згадати і тих, хто в різні роки стояв на
захисті цілісності і суверенітету країни,
виконував інтернаціональний обов’язок і
сьогодні знаходить час вчити патріотизму
молоде покоління.

Ворзель

П

ід час урочистостей селищний голова Лариса Федорук привітала
всіх з Днем захисника України.
Від імені територіальної громади вручено подяки та матеріальну

Б

іля пам’ятника загиблим воїнам
отець Іларіон, протоієрей СвятоМиколаївської церкви, та в. о. старости с. Луб’янка Анатолій Новиченко
привітали односельчан зі святами
Захисника Вітчизни, Святої Покрови,
днем українського козацтва. Відбулася
служба за здравіє воїнів та панахида
за загиблими на фронтах.
допомогу учасникам бойових дій.
Хвилиною
мовчання
вшанували
пам’ять загиблих воїнів, які віддали
своє життя за суверенітет і цілісність
кордонів України.
Вітання звучали від колективу
«Перевесло» та тріо «Козачка».

С

пілка ветеранів вшанувала пам’ять
тих, хто в різні часи обстоював
мир для прийдешніх поколінь...

Бучанська міська організація інвалідів
війни, Збройних сил та УБД і Бучанська
міська організація ветеранів Афганістану,
учасники бойових дій ООС/АТО поклали
квіти до меморіалів загиблих воїнів.

Слава Героям!

Блиставиця

Д

ень українського козацтва – це
данина всім козакам, які зробили величезний внесок у формування
української народності та досягнення
Україною своєї незалежності.
У сільській бібліотеці було проведено захід, присвячений Дню захисника
України та Дню українського козацтва.
Учні 6 класу Блиставицької школи взяли участь в історичній вікторині, в якій
продемонстрували знання побуту та
звичаїв козаків та майстер-класи з виготовлення сувенірів із солоного тіста до
Дня українського козацтва від керівника

Тотальна фіскалізація

Щ

оразу кожна нова влада вважає за необхідне виконати танець на граблях, намагаючись знищити малий та середній бізнес в Україні. Не треба думати, що нова
команда вигадала якийсь передовий шлях – законопроекти №1053-1 та №1073 є забрудненою калькою ініціатив
урядів Азарова та Яценюка. І у 2010, і у 2015 такий танець
закінчувався Податковим майданом та Майданом проти
так званих реєстраторів розрахункових операцій. Однак
великий бізнес, який і є головним вигодонабувачем від
впровадження таких ініціатив, не полишає спроб знищити спрощену систему оподаткування, наслідком чого
стане значне зменшення частки малого та середнього підприємництва в країні.
За даними Державної регуляторної служби, з прийняттям
законопроектів 1053-1 та 1073 показники втрат підприємців-спрощенців, що працюють на 2 та 3 групах, на адміністрування процесів із застосування РРО становитимуть
22,35 млрд грн, при цьому потрібно мати на увазі, що згідно
з розрахунками експертів, втрати бюджету від заниження
оборотів фізичними особами підприємцями на спрощеній
системі оподаткування становлять менше 2,5 млрд грн.
Ці цифри свідчать про те, що кінцевою метою впровадження законодавчих ініціатив є зовсім не виведення з тіні
малого та середнього бізнесу, а його цілковите знищення,
зачищення бізнес-середовища під великі монополії.
Малі та середні підприємства, які зачищає влада, складають основу соціально-економічних моделей всіх, підкреслюю, всіх розвинутих держав світу. В країнах ЄС на їх
долю приходиться 2/3 зайнятих і 60% доданої вартості. Що
залишиться від вітчизняного МСБ після «ліберальної» реформи влади, яка проголосила своєю ідеологією лібертаріанство, питання риторичне. Менше підприємців – більше
великого бізнесу, що буде відігравати домінуючі позиції на

Сувеніри, які учні зробили власноруч

гуртка «Майстерня умілих рук» Тетяна
Суржек – вчителя Блиставицької школи.

Модератор заходу: бібліотекар Надія
Новиченко.
На правах реклами

«Батьківщина» стає на захист малого
та середнього бізнесу

Секретність навколо чергового траншу викликає сумніви, чи були дотримані національні інтереси
у відносинах з МВФ. Про це заявив народний депутат від «Батьківщини» Олексій Рябчин в ефірі
програми «Чорне дзеркало» на телеканалі «Інтер».

ринках, монопольно встановлювати ціни на товари та послуги, які простий українець не в змозі буде сплатити, як
зараз не в змозі сплачувати комунальні тарифи.
Всі ліберальні реформи починались не з тиску на бізнес, а з демонополізації. У нас все відбувається навпаки.
Законопроект 1053-1 вносить зміни в п. 12 ст. 3 та ст.
20 Закону про РРО, зазначаючи, що облік товарів повинен бути, не вказуючи в якому саме місці, та встановляє
обов’язок під час проведення перевірки (а вони не забаряться) надати документи, які підтверджують облік та
походження товарів. При цьому вже існуюча норма відносно обліку і штрафів за реалізацію товарів, які не обліковані в установленому порядку, значно розширюється
– 200% вартості товарів за деякими позиціями.
Штрафи до 1 жовтня 2020 року за невидачу фіскального
чека 10-50% вартості товару, а після цієї дати – 100-150%.
Додатково запроваджується ведення обліку товарів для
ФОП-платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію техніки, ліків, ювелірних виробів. Це пов’язано з тим,
що для таких товарів буде обов’язковим застосування
РРО та попереднє програмування найменування товарів.
Обов’язок застосовувати програмні РРО також несе
ризик ненадійності захисту інформації від спотворень та
зловживань податківців, захоплених можливістю безконтрольного накладання штрафів.

Можна дискутувати про доцільність запровадження
так званого кешбеку – винагороди громадянам, які повідомлять про порушення, в країні, що має екзистенціальну
травму сталінського терору і масових страт за доносами.
Але треба враховувати й те, що запроваджений механізм
відкриє двері недобросовісній конкуренції та може стати
знаряддям знищення небажаних для когось бізнесів.
Якщо влада дійсно прагне економічного розвитку, то
вона, перш за все, має зосередитись на довготермінових
позитивних змінах правого середовища, зокрема, поновлення кредитування МСБ, реформуванні судової системи, на створенні сприятливого бізнес-клімату та дерегуляції, а не підвищенні фіскального та адміністративного
тиску на підприємців. Результатом непродуманої політики завжди є згортання бізнесу та його втеча за кордон.
В
економічній
стратегії,
запропонованій
«Батьківщиною», передбачено, що податки мають бути
компенсаційною платою за суспільні послуги, отримані
платником. Скажіть, які компенсації передбачають законопроекти 1053-1 та 1073 підприємцям? Послуги зі знищення? Ми наголошуємо, що потрібно терміново радикально знизити податковий тягар для бізнесу та змінити
філософію оподаткування. Тільки такий шлях, який ми
розробили в «Новому курсі України», приведе до економічного зростання. Всі інші ведуть до занепаду.
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Актуально
ПЛАСТ

Звіт діяльності

Більше півтори тисячі людей навчалися та працювали в Бучанському вишкільному центрі.

П

ластовий вишкільний центр у м.
Буча за перші 6 місяців діяльності став майданчиком для молодіжної
роботи та неформального навчання на
національному та локальному рівнях.
Діяльність Центру спрямована на тренінгове навчання, неформальну освіту,
розвиток пластового руху в Україні.
За цей час понад 1600 людей взяло
участь у заходах, що відбувалися на
його території. Серед яких були форуми, тренінги, навчальні візити тощо.
Така активність посприяла й створенню нового осередку Пласту в м. Буча.

Зараз у Пластовому Вишкільному
Центрі стартувала Київська обласна
«Школа виховників джур».

ОСВІТА

З любов’ю до туризму

У Бучанському НВК №3 відбулася
перша Географічна гра «Закохайся в туризм» між 10-А і 10-Б класами, яку проводила з учнями вчителька географії Юлія Смаляна.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Пласт
зустрічав
іноземців

Пластовий Вишкільний Центр приймав у себе гостей з міжнародного
молодіжного проєкту «Соціальна
робота у порівнянні».
роєкт втілюють у межах міжнародної програми «Meet Up» німецького
Фонду EVZ на грантові кошти німецького міністерства закордонних справ ФРН
та Фонду Роберта Боша.
12 студентів Університету Кельна та
4 професори з німецького боку, 6 студентів та 3 викладачі Київського університету імені Бориса Грінченка стали
учасниками та організаторами другої
частини проєкту.

П

Гості з Німеччини були вражені й зацікавлені новітнім виглядом вишкільного центру, а також подискутували на
тему роботи з молоддю на Київщині та
ознайомилися з роботою Пласту.

Цікаві змагання
між учителями
і учнями

ОСВІТА

Незабутнє завершення робочого тижня подарував школі № 1 Анатолій Усенко, член правління Київського міського Клубу знавців.
– Якщо чесно, не думала, що гра «Що? Де? Коли?»
між командами педагогів і учнів буде настільки напруженою, – зізналася директор школи № 1 Ольга
Мохненко.
Рахунок 13:12 на користь дорослих довів, що
вчителі навчають розумних і талановитих дітей.
Кращим гравцем визнано Алісу Сафарян.

Патріотичне виховання

Дітвора і воєнні – корисне спілкування
У Будинку культури в Яблунці відбулася зустріч юні з
Бучанською спілкою ветеранів війни, учасниками бойових дій та працівниками ірпінсько-бучанського воєнного комісаріату.

Д
Д

іти здійснили заочну подорож
найцікавішими туристичними
об’єктами світу та України.
У фіналі перемогла команда 10-Б
класу з різницею в один бал.

ітям розповіли про формування територіальної оборони, познайомили з тактичною медициною, провели показовий виступ, як розбирати та збирати автомати.
У заході взяли участь:
– учасник бойових дій, розвідник, мешканець району
Склозаводська Володимир Коротя;
– санінструктор 114 окремої бригади територіальної оборони Київської області Андрій Казаков;
– молодший лейтенант Валентин Тімофєєв;
– молодший сержант батальйону «Донбас», командир
штурмового відділення Віталій Гук.

Малечі завжди цікава тема війни як елементу екшна чи
бойовика, а після спілкування зі справжніми військовими
приходить розуміння і повага. Крім того, тепер малюки з
Яблуньки можуть і автомат розібрати, і допомогти пораненій-постраждалій людині.

Вчилися рятувати життя

ФЛЕШМОБ

Людину, у якої зупинилося серце, можна врятувати протягом 10 хвилин,
якщо робити реанімаційні дії – головний меседж заходу, що відбувся в Бучі.

Г

ромада долучилася до всеукраїнського флешмобу на тему домедичної
допомоги «Кожна людина у світі може
врятувати життя» за серцево-легеневою
реанімацією.
У межах «Всесвітнього Дня Пере
запуску Серця» («World Restart a Heart
Day») інструктор Всеукраїнської ради
реанімації (ВРР) Макс Трембанчук вчив
навичок базисної підтримки життя (BLS)
у разі зупинки серця. Акція, у якій могли
взяти участь всі охочі, відбувалася в приміщенні Бучанської міської ради за сприяння КНП «Бучанський центр первинної
медико-санітарної допомоги» БМР.
Макс Трембанчук, сімейний лікар за
фахом, повідомив, що в Україні від серцево-судинних захворювань помирає

близько 70 тисяч людей щороку. Запобігти екстреними номерами 103, 112 і витрабагатьом трагічним випадам можна, якщо тити на це лічені секунди. Цей порядок
вчасно звернутися до медичних праців- впевнених дій допоможе підтримати житників, провести лікування чи профілак- тя постраждалого до приїзду швидкої і
тичні заходи. У той же час вчасно надана виграти час – продовжити 10 хвилин.
– Наша ціль, це намедична допомога також
суттєво зменшить цю
вчити
20 % людей, які
Кожного року близько у 400
жахливу цифру.
000 європейців наступає рап- зможуть надати домеВи бачите на вулиці това серцева смерть, з яких дичну допомогу, щоб до
людину, яка лежить на приблизно 350 000 випадків приїзду медиків людиземлі без ознак життя. виникають поза межами лі- на мала шанс вижити,
Що робити? Відповіддю карні (на вулиці, на роботі, в – розповів інструктор
на це запитання є пев- місцях відпочинку, торгових Макс Трембанчук. –
ний алгоритм дій, які мо- центрах тощо). В Україні від Більшість не готова і
жуть врятувати життя.
такого діагнозу щороку поми- не вміє це робити.
Організатори розЧути, бачити, відчу- рає 70 тисяч осіб.
вати – цей порядок слів
казали, що таке базозапам’ятали всі, хто нава підтримка життя
вчався на тренінгу. Впевнитися, що по- «Ланцюг виживання» у разі зупинки серстраждалий у свідомості чи ні, дихає чи ця, навчили розпізнавати зупинку кройому терміново необхідна серцево-леге- вообігу, показали, як проводити реаніневої реанімація, викликати швидку за мацію за алгоритмом BLS. Найсміливіші

попрактикувалися діяти за алгоритмом
під керівництвом інструктора.
– Ця акція передбачає долучити кожного мешканця нашої громади, щоб він
був обізнаний із серцево-судинною реанімацією саме на домедичному етапі, –
зазначила Оксана Джам, головний лікар
КНП «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги» БМР. – Дуже
важливо, щоб всі вміли рятувати життя.
Ірина Левченко

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,
18.00,21.00,23.15,2.00,5.20 Новини.
6.35,7.05,8.05,9.05 Доброго ранку,
Країно!
9.30 Т/с «Елiза». (12+).
11.30,14.15 Телепродаж.
11.55 Енеїда.
13.10,21.45 Бюджетники.
13.45 #ВУкраїнi.
14.30 Д/с «Аромати Грецiї».
15.15 Д/с «Таємницi замкiв Великобританiї».
16.55 Д/с «Спiльноти тварин».
17.30 Перша шпальта.
18.25,2.35 Тема дня.
19.30 Разом.
19.55 Д/с «Дикi тварини».
21.25,2.25,5.45 UA.Спорт.
22.15 Д/с «Тваринна зброя».
23.40 Погода.
0.00 Телепродаж Тюсо.
3.30 Розсекречена iсторiя.
4.20 Схеми. Корупцiя в деталях.
4.50 Спiльно.

Канал «1+1»

6.30,7.10,8.10,9.10 Снiданок з
«1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,0.4
5,5.20 «ТСН».
9.25,10.20 «Життя вiдомих людей».
11.20,12.20 «Мiняю жiнку».
13.15 «Сiмейнi мелодрами».
14.15 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
17.10 Т/с «Наречена зi Стамбула».
19.20 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Свати».
21.45 Т/с «Великi вуйки». (12+).
22.45 «Грошi».
0.00,0.55 «Танцi з зiрками».
4.05 Т/с «Центральна лiкарня».

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 «Стосується
кожного».
11.15,12.25 Х/ф «Авантюристи».
13.50 Х/ф «Веселий Великдень».
15.50 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок.
Вiдлуння вiйни».
23.50 Т/с «Розвiдники». (16+).
1.40 Х/ф «Бiлий птах з чорною
вiдмiтиною».
3.10 «Подробицi» - «Час».
3.55 «Щоденник вагiтної».
5.15 «Top Shop».

ICTV

4.40 Скарб нацiї.
4.50 Еврика!
4.55 Служба розшуку дiтей.
5.00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5.45 Громадянська оборона.
6.40 Факти тижня.

8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10 Не дай себе ошукати.
11.05 Секретний фронт. Дайджест.
12.45,15.45 Факти. День.
13.20 Т/с «Пес». (16+).
15.35,16.15 Х/ф «Людина зi сталi».
18.45,21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Бiльше нiж правда.
21.25 Т/с «Пес 5». (16+).
22.30 Свобода слова.
23.55 Т/с «Розтин покаже». (16+).
1.45 Стоп-5.

Новий канал

3.50,2.05 Зона ночi.
4.40 Абзац.
5.25,6.25 Kids` Time.
5.30 М/с «Том i Джерi шоу».
6.30 Х/ф «Деннiс-мучитель 2».
7.50 Х/ф «Угода з дияволом». (16+).
9.50 Х/ф «Повернення Супермена».
13.00 Х/ф «Тор 2. Царство темряви». (16+).
15.10 Х/ф «Тор 3. Рагнарок». (12+).
17.50 Таємний агент.
19.00 Ревiзор.
22.00 Пристрастi за Ревiзором.
0.00 Таємний агент. Пост-шоу.

СТБ

6.50,9.05 Т/с «Коли ми вдома».
11.05 МастерШеф. Професiонали.
14.40,19.00,23.45 Хата на тата.
17.25,22.55 Вiдлiк часу.
17.30,23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.55 Т/с «Швабра».

Канал «Україна»

6.30,7.10,8.15 Ранок з Україною.
7.00,8.00,9.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.30,2.15 Зоряний шлях.
11.20 Свекруха або невiстка.
12.20,15.30,4.45 Агенти справедливостi. (12+).
16.00,23.30 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с «Пошта». (12+).
19.50 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «На твоїй сторонi», 1 i 2 с.

ТК «Київ»

8.00 Мультляндiя.
9.00,11.00,15.00,17.00,19.00,21.00,3
.00,5.00 СТН.
9.10 Т/с «Таємниця старого мосту»,
49 с. (12+).
10.05 Т/с «Таємниця старого мосту», 50 с. (12+).
11.10,7.10 Д/ф «Аромати», 1 i 2 с.
12.00 Телемаркети.
14.00,0.35 Депутатська приймальня.
15.15,5.30 СТН-Панорама.
17.15 Т/с «Мердок», 25 с. (12+).
18.10 Т/с «Мердок», 26 с. (12+).
18.50 Якiсне життя.
19.30,23.10 60 хвилин з В. Климчуком.
21.30 Т/с «Мердок», 27 с. (12+).
22.15 Т/с «Мердок», 28 с. (12+).
23.05 «Українська Нацiональна
Лотерея».
1.30,3.30 Життєвi iсторiї.

Вівторок • 22 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,
18.00,21.00,23.15,2.00,5.20 Новини.
6.35,7.05,8.05,9.05 Доброго ранку,
Країно!
9.30 Т/с «Елiза». (12+).
11.30,14.15 Телепродаж.
11.55 Енеїда.
13.10 Хто в домi хазяїн.
13.45 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
14.30 Д/с «Аромати Грецiї».
15.15 Бюджетники.
15.45,19.30,3.55 #ВУкраїнi.
16.15 Д/ф «Всесвiтня природна
спадщина. США. Нацiональний
парк Йєллоустон».
17.15 Плiч-о-плiч.
17.30 Cпiльно.
18.25,2.35 Тема дня.
19.55 Д/с «Дикi тварини».
20.30 Д/с «Боротьба за виживання».
21.25,2.25,5.45 UA.Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.15 Д/с «Тваринна зброя».
23.40 Погода.
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».
7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,0.4
5,5.20 «ТСН».
9.25,10.20 «Життя вiдомих людей».
11.20,12.20 «Мiняю жiнку».
13.15 «Сiмейнi мелодрами».
14.15 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
17.10 Т/с «Наречена зi Стамбула».
19.20 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Свати».
21.45 Т/с «Великi вуйки». (12+).
22.45,0.55 «Мiняю жiнку 14».
2.35 Т/с «Центральна лiкарня».

Iнтер

5.30,22.05 «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». (16+).
13.15 «Роман з Ольгою».
14.25,15.20 «Речдок».
16.20 «Речдок. Особливий випадок».
18.00,19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок.
Вiдлуння вiйни».
23.50 Т/с «Розвiдники». (16+).

ICTV

4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.30 Факти.
4.50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).

5.35,20.15 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.
11.05 Антизомбi. Дайджест.
12.25,13.20,16.20 Т/с «Пес». (16+).
12.45,15.45 Факти. День.
16.40 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна».
18.45,21.00 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес 5». (16+).
22.45 Т/с «Менталiст». (16+).

Новий канал

4.00 Абзац.
5.55,7.15 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi шоу».
7.20 Т/с «Бiблiотекарi». (16+).
8.10 Т/с «Цiлком таємне». (16+).
13.10 Х/ф «Анаконда». (16+).
15.00,22.00 Т/с «Будиночок на
щастя».
16.00,21.00 Вар`яти. (12+).
17.00,19.00,23.10 Хто проти блондинок?

СТБ

6.15,8.20 Т/с «Коли ми вдома».
10.20 МастерШеф. Професiонали.
14.40 Хата на тата. (12+).
17.25,22.55 Вiдлiк часу.
17.30,23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
18.55 Наречена для тата. (12+).
20.55 Т/с «Швабра».
23.45 Один за всiх. (16+).

Канал «Україна»

6.30,7.10,8.15 Ранок з Україною.
7.00,8.00,9.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.30,2.30 Зоряний шлях.
11.20 Свекруха або невiстка.
12.20,15.30,4.45 Агенти справедливостi. (12+).
16.00,0.00,2.15 Iсторiя одного
злочину. (16+).
18.00 Т/с «Пошта». (12+).
19.50 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «На твоїй сторонi», 3 i 4 с.
23.20 Контролер.

ТК «Київ»

8.00 Мультляндiя.
9.00,11.00,15.00,17.00,19.00,21.00,3
.00,5.00 СТН.
9.10 Т/с «Таємниця старого мосту»,
50 с. (12+).
10.05 Т/с «Таємниця старого мосту», 51 с. (12+).
11.10,7.10 Д/ф «Аромати», 3 i 4 с.
12.00 Телемаркети.
14.00,0.35 Депутатська приймальня.
15.15,5.30 СТН-Панорама.
17.15 Т/с «Мердок», 27 с. (12+).
18.10 Т/с «Мердок», 28 с. (12+).
18.50 Якiсне життя.
19.30,23.10 60 хвилин з В. Климчуком.
21.30 Т/с «Мердок», 29 с. (12+).
22.15 Т/с «Мердок», 30 с. (12+).
23.05 «Українська Нацiональна
Лотерея».
1.30,3.30 Життєвi iсторiї.

Середа • 23 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». (12+).
11.30,14.15 Телепродаж.
11.55 Енеїда.
13.10,3.30 #ВУкраїнi.
13.45,17.15 Плiч-о-плiч.
14.30 Д/с «Аромати Грецiї».
15.15 Хто в домi хазяїн.
15.45 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
16.15 Д/ф «Всесвiтня природна
спадщина. Колумбiя».
17.30 Нашi грошi.
18.25,2.35 Тема дня.
19.30,4.50 Спiльно.
19.55 Д/с «Боротьба за виживання».
21.25,23.40,2.25,5.45 UA.Спорт.
21.45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
(16+).
22.15 Д/с «Особливий загiн».
0.00 Телепродаж Тюсо.

Канал «1+1»

6.30,7.10,8.10,9.10 Снiданок з
«1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,0.4
5,5.20 «ТСН».
9.25,10.20 «Життя вiдомих людей».
11.20,12.20 «Мiняю жiнку».
13.15 «Сiмейнi мелодрами».
14.15 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
17.10 Т/с «Наречена зi Стамбула».
19.20 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Свати».
21.45 Т/с «Великi вуйки». (12+).
22.45,23.45 «Свiт навиворiт 10.
Бразилiя».
0.55 Т/с «Центральна лiкарня».

Iнтер

5.30,22.05 «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». (16+).
13.15 «Роман з Ольгою».
14.25,15.20 «Речдок».
16.20 «Речдок. Особливий випадок».
18.00,19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок.
Вiдлуння вiйни».
23.50 Т/с «Розвiдники». (16+).
1.40 Х/ф «Жiночi радощi й печалi».

ICTV

4.20 Служба розшуку дiтей.
4.25 Студiя Вашингтон.
4.30 Факти.
4.50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5.35,10.00 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.

8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.55,13.20 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна».
12.45,15.45 Факти. День.
13.35 Т/с «Пес». (16+).
16.25 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна 2».
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с «Пес 5». (16+).
22.40 Т/с «Менталiст». (16+).

Новий канал

4.05 Абзац.
5.55,7.15 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi шоу».
7.20 Т/с «Бiблiотекарi». (16+).
8.10 Т/с «Цiлком таємне». (16+).
13.00 Х/ф «Анаконда 2. Полювання
за проклятою орхiдеєю». (16+).
15.00,22.00 Т/с «Будиночок на щастя».
16.10,21.00 Improv Live Show. (12+).
17.10 Дiти проти зiрок.
19.00 Дiти проти зiрок 2.
23.40 Т/с «Сирена». (16+).

СТБ

6.10,8.10 Т/с «Коли ми вдома».
10.10 МастерШеф. Професiонали.
14.25 Хата на тата. (12+).
17.25,22.55 Вiдлiк часу.
17.30,23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Битва екстрасенсiв. (16+).
20.55 Т/с «Швабра».
23.45 Зваженi та щасливi. (12+).

Канал «Україна»

6.30,7.10,8.15 Ранок з Україною.
7.00,8.00,9.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.30,2.30 Зоряний шлях.
11.20 Свекруха або невiстка.
12.20,15.30,4.45 Агенти справедливостi. (12+).
16.00,0.00,2.15 Iсторiя одного
злочину. (16+).
18.00 Т/с «Пошта». (12+).
19.50 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «На твоїй сторонi», 5 i 6 с.
23.20 Гучна справа.

ТК «Київ»

8.00 Мультляндiя.
9.00,11.00,15.00,17.00,19.00,21.00,3
.00,5.00 СТН.
9.10 Т/с «Таємниця старого мосту»,
51 с. (12+).
10.05 Т/с «Таємниця старого мосту», 52 с. (12+).
11.10,7.10 Д/ф «Аромати», 5 i 6 с.
12.00 Телемаркети.
14.00,0.35 Депутатська приймальня.
15.15,5.30 СТН-Панорама.
17.15 Т/с «Мердок», 29 с. (12+).
18.10 Т/с «Мердок», 30 с. (12+).
18.50 Якiсне життя.
19.30,23.10 60 хвилин з В. Климчуком.
20.55 Паспортний стiл.
21.30 Т/с «Мердок», 31 с. (12+).
22.15 Т/с «Мердок», 32 с. (12+).
23.05 «Українська Нацiональна
Лотерея».

Астрологічний прогноз на 21-27 жовтня 2019 року
ОВЕН (21.03-20.04).
Ви зможете досягти майже будьяких вершин, але тiльки у разі критичного ставлення до себе i ще бiльш критичному - до оточуючих. Iнакше вас буде
легко обдурити. У середу можуть виникнути проблеми, у взаєминах з начальством
постарайтеся дотримуватися обережностi.
Ближче до кiнця тижня ви зможете своєчасно завершити важливу i вiдповiдальну справу. Вихiднi будуть напруженими, постарайтеся уникнути стресiв.
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Не зациклюйтеся на минулих
досягненнях, зберiться із силами i
рiшуче долайте новий рубiж. I бажано триматися подалi вiд будь-яких авантюр, пов`язаних з легким збагаченням i сумнiвними
пропозицiями. Якщо не розпорошуватися
на дрiбницi, можна навчитися багато чого.
Вихiднi - хороший час для початку ремонту
або покупки меблiв.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
На цьому тижнi вам вдасться
наблизитися до заповiтної мети.
Кохана людина готова заради вас на подвиги i порадує дорогим подарунком. В
кiнцi тижня ви можете отримати несподiвану. У вихiднi придiлiть бiльше уваги
сiм`ї - i ви переконаєтеся, що вашi близькi
здатнi зробити бiльше, нiж ви очiкуєте.

РАК (22.06-22.07)
Першу половину тижня вам
доведеться працювати в командi,
хоча це буде суперечити вашим
планам, однак ви не будете розчарованi.
Дозвольте розуму взяти верх над емоцiями, i ви переконаєтеся, що тiльки спокiйна
оцiнка того, що вiдбувається, принесе вам
успiх. Ваша кар`єра йде вгору.
ЛЕВ (23.07-23.08)
На цьому тижнi стосунки з колегами на роботi залежатимуть
вiд вашої поведiнки, активностi i здатностi проявити iнiцiативу. Будьте особливо
уважнi в першу половину тижня, так як в
цей час можливi несподiванi конфлiкти,
яких бажано уникнути. Не намагайтеся всiм i кожному довести свою правоту, краще пiти в тiнь, час вас розсудить.
Постарайтеся зберiгати спокiй. У вихiднi
можливий як рiзкий пiдйом, так i спад активностi.
ДІВА (24.08-23.09)
Не сприймайте те, що вiдбувається занадто серйозно. На роботi все
буде благополучно, навiть ймовiрне пiдвищення або премiя. Варто замислитися про
щось нове, не бiйтеся змiн. Дiтям може знадобитися ваш порада. Найбiльш сприятливим днем для вас буде субота.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
На початку тижня конкуренти
або колеги можуть виставити вас в
невигiдному свiтлi. Зберiгайте спокiй i позитивний настрiй. Деякi неузгодженостi в справах можуть переслiдувати вас,
але в серединi тижня всi обставини змiняться в кращий бік. У п`ятницю ваша iнтуїцiя
пiдкаже вам правильне рiшення в ситуацiї,
що склалася.
СКОРПІОН (24.10-22.11)
Ви будете перебувати в гарному
настрої майже весь тиждень. Голову
будуть переповнювати iдеї, якi
швидко принесуть вам прибуток. Ви опинитеся затребуваною i практично незамiнною
в дiлових питаннях людиною. Але не забувайте i про особисте життя. Проявiть свої
почуття i кращi якостi. Це оцiнять.
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Тиждень обiцяє бути досить активним i напруженим. При бажаннi,
скориставшись обставинами, буде
шанс багато чого досягти. Вам знадобляться такi якостi, як дипломатичнiсть i вмiння
передбачати найближче майбутнє. Вiвторок
- день для нових знайомств. Проявляйте
наполегливiсть під час обстоювання своїх
iнтересiв, особливо в середу. Обстановка,
загалом, обiцяє бути спокiйною, що дасть
змогу вам трохи розслабитися.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Тиждень сприятливий для нових
справ i починань. Ваша товариськiсть може принести хорошi результати, тiльки не розголошуйте чужi таємницi. Постарайтеся в четвер не упустити
цiкаву дiлову пропозицiю, i у вас з`явиться
шанс розширити свою справу i знайти нових надiйних партнерiв. У п`ятницю будьте
обережнi, не приймайте поспiшних рiшень,
що стосуються вашого особистого життя.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Вам просто необхiдно заздалегiдь прораховувати свої дiї i слова. Пошук золотої середини повинен стати основним вашим заняттям на цi
днi - найменше вiдхилення вiд продуманої
лiнiї поведiнки - i вас чекають неприємні
наслiдки. В серединi тижня може активiзуватися ваше особисте життя. Зустрiч з
друзями в суботу обiцяє сприятливi змiни.
РИБИ (20.02-20.03)
Ви вiдчуєте приплив сил, i вiдчуєте себе в прекраснiй формi.
Довiрте частину справ надiйним
партнерам чи колегам, за собою ж залиште найголовнiше. У четвер будуть успiшнi дiловi поїздки i переговори. У п`ятницю
надiйде цiкава iнформацiя, яка вам дуже
знадобиться найближчим часом. У недiлю
побудьте із сiм`єю.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Понеділок • 21 жовтня

21–27 жовтня 2019 року
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ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

ТЕЛЕПРОГРАМА

17 жовтня 2019 року

ПАНОРАМА ЖИТТЯ

Буча – Тячів:
розбудова співпраці

ОБМІН ДОСВІДОМ

Познайомилися під час візиту учасники робочої групи з роботою приватних
підприємств, що займаються сортуванням сміття та виробництвом косметичної продукції.
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На часі – реконструкція сільського
ЦНАПу: якісні послуги стануть доступнішими.
У насиченому графіку перебування
Тячівської делегації було детальне знайомство з роботою закладів освіти, що
вже працюють і будуються.

Закінчення. Початок на стор. 1
Уже стало доброю традицією розпочинати знайомство з містом з його візитівок: Бучанського ЦНАПу та міського
парку, копії Пересопницького Євангеліє,
що віддруковано на місцевому поліграфічному підприємстві «АДЕФ».
Приємно вражені побаченим, начальники відділів, заступник міського голови та секретар Тячівської міської ради
цікавилися детально роботою окремих
відділів Бучанської міської ради з метою
запровадити в себе кращий досвід.

Розгляд питань фахівцями відділів
двох міст майже «під мікроскопом» виявив спільні проблеми у роботі органів
місцевого самоврядування, а це означає,
що їхнє розв’язання перебуває у державній площині.

МЕДИЦИНА І ОСВІТА
Як впроваджуються медичні та
освітянські реформи представники
Тячівської громади побачити на прикладі роботи Гаврилівського старостинського округу Бучанської ОТГ.
Гостей насамперед цікавило питання
укладання договорів із сімейними лікарями, наявність спецтранспорту, забезпеченість медичним персоналом та необхідними ліками для надання першої
допомоги.

Водночас відбулося вивчення досвіду
роботи Тячівської міської ради спеціалістами провідних відділів БМР, зокрема, щодо залучення міжнародних грантів у провадження різних програм задля
розвитку громади, поширення світового досвіду, повсюдності місцевого самоврядування відповідно до Європейської
хартії, що діє в передових країнах світу.

Добудова гімназії, будні дитсадка
«Перлинка», ЗОШ 3, члени делегації
пройшлися коридорами початкової
школи, що готується відкрити свої двері
для школярів уже днями – все це було в
епіцентрі поїздки громадою.
Гості міста вшанували пам’ять Героїв,
що загинули на сході країни, на оновленій Алеї Слави.

Досвід роботи молодіжної ради, центру позашкільної освіти, Пластового
центру переймали й окремі напрацювання планують запровадити у себе в
громаді наші гості.

Освітянський заклад у цьому селі також не відстає від новацій: впроваджено стандарти Нової української школи,
модернізовано спортивні та ігрові майданчики.
Комфорт та зручність прописалися
на багатьох вулицях села Гаврилівка, де
прокладено сучасні тротуари, облаштовано Родинний сквер із дитячим ігровим майданчиком.

Знайомство з роботою
структурних підрозділів БМР
Другого дня візиту робота була побудована за принципом спілкування колег
за напрямами. Тому було створено кілька груп, аби гості отримали максимальну інформацію щодо роботи відділів
міської ради, комунальних та приватних
підприємств, представників бізнесу.
Відповідно і обговорювалися теми:
діяльність медичних і освітянських закладів, поводження з твердими побутовими відходами, розглядалися питання реалізації муніципальних програм,
формування бюджету на наступний рік.

ТУРИЗМ І СПОРТ
Вихідний день у календарі вплинув на графік перебування делегації у
Бучанській ОТГ. Звісно, акценти було
зроблено на розгляд туристично- спортивного напряму громади, проте дорогою тема завершення об`єднання громади була у центрі обговорення.
Бучанський міський голова Анатолій
Федорук розповів про підсумок напрацювань робочої групи при Київській обласній раді, яка завершує розгляд змін
до Перспективного плану. Напередодні
«заслуховували», окрім кількох і зміни
до Бучанської ОТГ.
Повертаючись до головної теми дня,
краще про розвиток музейної справи, рекреації, туризму, окрім Ворзеля, не продемонструє ніякий інший населений пункт,
хоча такі плани мають усі села громади.
Цікаво і пізнавально пролетів час під
час екскурсії Уваровським домом, яку в
дуеті провели Ворзельський селищний
голова Лариса Федорук та директор музею Олександр Соколенко.

Не змогли члени делегації пропустити
перші заїзди на Бучанській мототрасі, де
проходить Кубок України з мотогонок.
Дві громади, різні області, сотні кілометрів... і одне бажання, що долає всі
перепони: попрацювати й надалі на їхній розвиток, вчитися, впроваджувати
досвід, поглиблювати дружні стосунки
міст-побратимів.
Богдан ЛЯХОВЕЦЬ

громади

Відзначили 239 років села Здвижівка

СВЯТО

Свято села – це свято кожної родини, свято всіх, хто народився і навіки залишився, повінчаний долею із цим краєм, хто поспішає у рідний куточок до батьків і на побачення з дитячими роками.
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У програмі були виставка дитячих робіт, ярмарок, фотозони, розважально-ігрова програма для дітей, концерт і ще
багато цікавого.
Тепла сонячна погода та старанність
організаторів влаштували для всіх піднесений святковий настрій!

С

лова вітання від Бучанського міського голови Анатолія Федорука
гостям родинного свята передав його
перший заступник Тарас Шаправський,
який вручив подяки кращим мешканцям села.

Сільський голова Анатолій Черненко
розпочав урочистості з привітань на
адресу сивочолих ветеранів і молоді –
славного минулого і прекрасного майбутнього Здвижівки.

Приїхали на свято гості – в.о. старости
Луб’янки Анатолій Новиченко, селищні голови Ворзеля та Бабинець Лариса
Федорук і Андрій Купраш, представник Блиставицького старостинського
округу Наталія Винагородська. Зі сцени мешканцям чудового села вони бажали розвиватися у складі Бучанської
ОТГ, пишатися здобутками, впевнено
дивитися у завтрашній день.
Освітяни, соціальні працівники,
кращі платники податків, підприємці,
спортсмени, працівники культурних закладів, учасники ООС, молодята, батьки новонароджених – всіх обдарували
аплодисментами, подяками, подарунками і квітами.

Теплий день ніби ще один подарунок
природи до свята. А ще такий день неможливо уявити без смачних страв, гарної пісні, дружніх зустрічей.
Тому традиції залишилися незмінними: прославляти рідну землю у
піснях і танцях, які тут із задоволенням виконували місцеві артисти, а також «Блиставчанка», «Здвижаночка»,
«Веснянка».

Увечері був гарантований яскраво-крутий відпочинок. Хедлайнер на
святі – давніх друзів Бучанської громади «Оркестр гарного настрою». Артисти
гарний настрій не лише гарантують, а й
роблять на сцені все можливе, аби байдужим ніхто не залишився.
Разом із хлопцями святкового настрою додавала присутнім Марія
Волосянська.
Вечірнє небо Здвижівки розфарбувала жвава музика і яскраві промені зі
сцени.
Богдан ЛЯХОВЕЦЬ

ЧЕМПІОНАТ

СПОРТ

Шалені перегони
за перемогу

Ролери випробовували
витривалість

У заході «Дитяча ролерсотка – заїзд на витривалість», що відбувся на столичному Трухановому
острові, взяло участь більше 20
юних ролерів.

12 – 13 жовтня на бутанській мототрасі СТК «СОНА» відбувся фінал
Кубка України з мотокросу.
онад 100 спортсменів з усієї
України боролися за першість.
Глядачі на трибунах забували дихати під час шалених перегонів водіїв –
спортсмени розвивали швидкість, яку,
здавалося, навіть вітер не наздожене.

П

горби жінки, а діти мчали до перемоги
на квадроциклах.
Спостерігав упродовж двох днів за
перебігом подій і Бучанський міський
голова Анатолій Федорук.
– Поряд із футболом, велоперегонами, тенісом, художньою гімнастикою,
роликовими ковзанами цей вид спорту
в місті і області знаходить все більше прихильників, збирає на трибунах
Цікаві моменти, фото і зустрічі!
Два дні в Бучі водії двоколісних та
квадроциклів підкорювали складну
трасу «СОНА» і намагалися навіть на
поворотах не збавляти газ, аби не втрачати соті секунди, які у таких змаганнях вирішують долю перемоги.
У ці дні в бій вступали різні класи
мотоциклів, навіть ветерани не сходили з дистанції, підкорювали високі па-

В

уболівальників не лише з Бучі, а всієї
України, – коментує підсумок спортивних вихідних мер міста. – Цей вид
спорту разом з іншими відкриває спортивно-туристичний вектор у розвитку громади, допомагає долати кордони
між містами і країнами.
Уже навесні 2020-го Чемпіонат світу
повернеться на бучанську мототрасу –
одну з найкращих у країні!
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ід бучанської громади прийняло
виклик 8 спортсменів віком від 4
до 12 років, всі – члени ролерклубу
«Колесо», які здобули досвід на дистанціях від 7 до 35 км. З чим ми їх вітаємо!
Учасники щиро подякували організаторам – «SAM Roller Club», за розвиток спорту для молоді і підтримку
спортсменів на всіх дистанціях!
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Четвер • 24 жовтня
UA.Перший

6.00 М/с «Тачки проти».
6.05 М/с «Врумiз».
6.30,7.00,8.00,9.00,9.25,13.00,15.00,1
8.00,21.00,23.10,2.00,5.20 Новини.
6.35,7.05,8.05,9.05 Доброго ранку,
Країно!
9.30 Т/с «Елiза». (12+).
11.30,14.15 Телепродаж.
11.55,15.15 Енеїда.
13.10 UA.Фольк. Спогади.
14.30 Д/с «Аромати Грецiї».
16.15 Д/ф «Всесвiтня природна
спадщина. Коста-Рiка».
17.15 Плiч-о-плiч.
17.30 #ВУкраїнi.
18.25,2.35 Тема дня.
19.30 Перший на селi.
19.55 Д/с «Боротьба за виживання».
21.25,23.40,2.25,5.45 UA.Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Д/с «Особливий загiн».

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 Т/с «Свати».
21.40 Т/с «Великi вуйки». (12+).
22.30 «Право на владу».

Iнтер

5.25,22.05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7.00,8.00,9.00,12.00,17.40 Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».

11.05,12.25 Т/с «Сподiваючись на
порятунок». (16+).
13.15 «Роман з Ольгою».
14.25,15.20 «Речдок».
16.20 «Речдок. Особливий випадок».
18.00,19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок.
Вiдлуння вiйни».
23.55 Т/с «Розвiдники». (16+).

ICTV

4.30 Факти.
4.50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5.35 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.00 Секретний фронт.
10.45,13.20 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна 2».
12.45,15.45 Факти. День.
13.35 Т/с «Пес». (16+).
16.20 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна 3».
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi. Дайджест.
21.25 Т/с «Пес 5». (16+).
22.40 Т/с «Менталiст». (16+).

Новий канал

6.00 М/с «Том i Джерi шоу».
7.00 Т/с «Бiблiотекарi». (16+).
8.00 Т/с «Цiлком таємне». (16+).
9.50 Ревiзор.
12.50 Пристрастi за Ревiзором.
14.50,22.00 Т/с «Будиночок на щастя».
16.00,21.00 Божевiльна зiрка. (12+).
17.00,19.00 Хто зверху? (12+).
23.50 Т/с «Сирена». (16+).
2.10 Т/с «Ми - такi». (12+).

СТБ

6.30,8.35 Т/с «Коли ми вдома».
11.30 МастерШеф. Професiонали.

15.30 Хата на тата. (12+).
17.25,22.55 Вiдлiк часу.
17.30,23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
18.50 Зваженi та щасливi. (12+).
20.55 Т/с «Швабра».
23.45 Я соромлюсь свого тiла. (16+).

Канал «Україна»

6.30,7.10,8.15 Ранок з Україною.
7.00,8.00,9.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.30,2.30 Зоряний шлях.
11.20 Свекруха або невiстка.
12.20,15.30,4.45 Агенти справедливостi. (12+).
16.00,0.00,2.15 Iсторiя одного злочину. (16+).
18.00 Т/с «Пошта». (12+).
19.50 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «На твоїй сторонi», 7 i 8 с.
23.20 Слiдами таємниць Чорнобиля.

ТК «Київ»

8.00 Мультляндiя.
8.55 Паспортний стiл.
9.00,11.00,15.00,17.00,19.00,21.00,
3.00 СТН.
9.10 Т/с «Таємниця старого мосту», 52 с.
10.05 Т/с «Таємниця старого мосту», 53
11.10,7.10 Д/ф «Аромати», 7 i 8 с.
12.00 Телемаркети.
14.00,0.35 Депутатська приймальня.
15.15,4.50 СТН-Панорама.
17.15 Т/с «Мердок», 31 с. (12+).
18.10 Т/с «Мердок», 32 с. (12+).
18.50 Якiсне життя.
19.30,23.10 60 хвилин з В. Климчуком.
21.30 Т/с «Мердок», 33 с. (12+).
22.15 Т/с «Мердок», 34 с. (12+).
23.05 «Українська Нацiональна
Лотерея».
1.30,3.30 Життєвi iсторiї.

П`ятниця • 25 жовтня
UA.Перший

6.00 М/с «Тачки проти».
6.05 М/с «Врумiз».
6.30,7.00,8.00,9.00,9.25,13.00,15.0
0,18.00,21.00,1.35,3.50,5.10 Новини.
6.35,7.05,8.05,9.05 Доброго ранку,
Країно!
9.30 Т/с «Елiза». (12+).
11.30,14.15 Телепродаж.
11.55 Енеїда.
13.10 Д/с «Морська кухня».
14.30 Д/с «Аромати Грецiї».
15.15 UA.Фольк. Спогади.
16.15 Д/ф «Всесвiтня природна
спадщина. Панама».
17.15 Плiч-о-плiч.
17.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
17.55 VoxCheck.
18.25,2.25 Тема дня.
19.30,4.15 Розсекречена iсторiя.
20.30 Д/с «Боротьба за виживання».
21.25,1.55,5.30 UA.Спорт.
22.00 Перша шпальта.
22.35 Як дивитися кiно.
23.00 Х/ф «Дiм, який побудував
Джек». (18+).
3.15,3.30 Своя земля.

Канал «1+1»

6.30,7.10,8.10,9.10 Снiданок з
«1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,4.
20 «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».
(12+).
19.20 «Секретнi матерiали».
20.25,22.25 «Лiга смiху».
0.25 «Київ Вечiрнiй».
3.25 «Розсмiши комiка».
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».
11.05,12.25 Т/с «Сподiваючись на
порятунок». (16+).
13.15 «Роман з Ольгою».
14.25,15.25,23.50 «Речдок».
16.20 «Речдок. Особливий випадок».
18.00,2.25 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi тижня».
3.10 «Чекай на мене. Україна».
4.45 «Top Shop».
5.00 Х/ф «Дiвчина з маяка».

ICTV

4.10 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дiтей.
4.25 Студiя Вашингтон.
4.30,1.55 Факти.
4.50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
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.
11.05,0.00 «На трьох». (16+).
12.45,15.45 Факти. День.
13.25,22.50 Т/с «Вижити за будь-яку
цiну». (12+).
15.35,16.15 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна 4». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Дизель шоу. (12+).

Новий канал

4.30 Абзац.
5.15,5.55 Kids` Time.
5.20 М/с «Том i Джерi шоу».
6.00 Х/ф «Ейс Вентура - детектив з
розшуку домашнiх тварин». (16+).
7.50 Х/ф «Ейс Вентура. Поклик
природи». (16+).
9.40 Т/с «Будиночок на щастя».
14.10,21.40 Екси. (16+).

16.20,19.00 Топ-модель по-українськи. (16+).
0.00 Екси 2. (16+).
2.20 Х/ф «Монстри атакують».

СТБ

6.50,8.50 Т/с «Коли ми вдома».
11.45 МастерШеф. Професiонали.
15.30 Хата на тата. (12+).
17.20,21.55 Вiдлiк часу.
17.25,22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00,22.45 МастерШеф. (12+).
23.10,1.45 Х-Фактор.

Канал «Україна»

6.30,7.10,8.15 Ранок з Україною.
7.00,8.00,9.00,15.00,19.00 Сьогоднi.
9.30,5.40 Зоряний шлях.
11.50 Т/с «Здрастуй, сестро», 1-3 с.
15.30 Т/с «Здрастуй, сестро».
17.00 Т/с «Пошта». (12+).
19.50 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка
Шустера.
0.00 Т/с «На краю любовi», 1 i 2 с
1.45 Телемагазин.

ТК «Київ»

8.00 Мультляндiя.
9.00,11.00,15.00,17.00,19.00,21.00
,3.25 СТН.
9.10 Т/с «Таємниця старого мосту»,
52 с. (12+).
10.05 Т/с «Таємниця старого мосту», 53 с. (12+).
11.10 Д/ф «Аромати», 9 i 10 с.
12.00 Телемаркети.
14.00 Депутатська приймальня.
15.15 СТН-Панорама.
17.15,23.05 КиївРада.
19.30,6.35 60 хвилин з В. Климчуком.
21.30 Т/с «Мердок», 33 с. (12+).
22.30 Т/с «Мердок», 34 с. (12+).
22.55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23.10 Т/с «Мердок», 35 с. (12+).
23.55 Т/с «Мердок», 36 с. (12+).

Субота • 26 жовтня
UA.Перший

6.00 М/с «Тачки проти».
6.05 М/с «Врумiз».
6.30,7.05,8.05,9.10 Доброго ранку,
Країно!
7.00,8.00,9.00,21.00,23.15,2.00,5.1
0 Новини.
9.30,3.55 Енеїда.
10.35 Хто в домi хазяїн.
11.00 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
11.35,14.40 Телепродаж.
11.50 М/с «Дуда i Дада».
12.55 Х/ф «Iван Сила».
14.55 Д/с «Браво, шеф!»
15.55 Разом.
16.30 #ВУкраїнi.
16.55 Плiч-о-плiч.
17.15 Д/с «Мегаполiси».
17.45 Д/ф «Альпи. Снiговi ландшафти».
18.55 Д/с «Суперчуття».
19.55 Розсекречена iсторiя.
21.25 Д/с «Спiльноти тварин».
22.25 Т/с «Окупованi». (16+).
23.45,3.50 Погода.
0.00 Телепродаж Тюсо.
2.25 UA.Фольк. Спогади.

Канал «1+1»

6.20 М/ф.
6.45 «Грошi».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00,10.35,4.05 «Їмо за 100».
11.15 «Свiт навиворiт 10. Бразилiя».
12.10 Т/с «Великi вуйки». (12+).
16.35,21.30 «Вечiрнiй квартал».
18.30,4.35,5.10 «Розсмiши комiка».
19.30,5.55 «ТСН».
20.15 «Українськi сенсацiї».
23.25,0.25 «Свiтське життя».

Iнтер

6.10 «Слово Предстоятеля».
6.20 Х/ф «Ключi вiд неба».
8.00 «Шiсть соток».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Роман з Ольгою».
11.10 Х/ф «Ще до вiйни».
13.50 Х/ф «Поклич мене в далечiнь
свiтлу».
15.50 Т/с «Таїсiя», 1-4 с. (12+).
20.00 «Подробицi».
20.30 «Крутiше за всiх».
22.25 Т/с «Я - охоронець. Помилка в
програмi», 1-4 с. (16+).
1.55 Х/ф «А життя продовжується».

БЛАНК ПЕРЕДПЛАТИ НА 2019 РІК

ICTV

5.00 Скарб нацiї.
5.10 Еврика!
5.15 Факти.
5.45 Особливостi нацiональної
роботи.
7.30 Я зняв!
9.25 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».
12.45 Факти. День.
13.00 Дизель шоу. (12+).
15.30 Т/с «Пес 5». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна 6».
22.00 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна 5».
0.20 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна 3».
(16+).
2.30 Т/с «Менталiст». (16+).

Новий канал

4.05 Служба розшуку дiтей.
4.10,2.10 Зона ночi.
5.45,7.05 Kids` Time.
5.50 М/с “Лунтiк”.
6.20 М/с «Том i Джерi шоу».
7.10 Таємний агент.
8.20 Таємний агент. Пост-шоу.
10.20 Дiти проти зiрок.
12.20 Хто проти блондинок? (12+).

14.20 Хто зверху? (12+).
16.20 М/ф «Iлля Муромець i Соловей-Розбiйник». (16+).
18.00 Х/ф «Пiрати Карибського
моря. Прокляття «Чорної перлини».
(16+).
21.00 Х/ф «Пiрати Карибського
моря. Скриня мерця». (16+).
0.00 Х/ф «Атлантида». (16+).

СТБ

5.15 Хата на тата. (12+).

6.55 Прокинься з Ектором!
7.55 Зваженi та щасливi. (12+).
10.05 «Зважся!» (12+).
11.00 Т/с «Швабра».
19.00 Х-Фактор.
22.00 МастерШеф. (12+).

Канал «Україна»

7.00,15.00,19.00 Сьогоднi.
7.30,4.40 Зоряний шлях.
8.50 Т/с «На твоїй сторонi», 1-6 с.
(16+).

15.20 Т/с «На твоїй сторонi», 7 i 8
с. (16+).
17.00 Т/с «Я тебе знайду», 1 i 2 с.
(12+).
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Я тебе знайду». (12+).
23.00 Т/с «Єдиний мiй грiх», 1-3
с. (16+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Єдиний мiй грiх», 4 с.
(16+).
3.10 Реальна мiстика.

Недiля • 27 жовтня
ТК «Київ»

8.00,7.20 Мультляндiя.
8.30,20.30 «Iсторiї кохання».
9.00 Т/с «Таємниця старого мосту»,
53 с. (12+).
10.00 Зiрковий смак.
10.50 Веселi старти.
11.20 Т/с «Таємниця старого мосту», 54 с. (12+).
12.10 Телемаркети.
14.00 Д/ф «Аромати», 9 i 10 с.
14.40 Цивiлiзацiя incognita.
15.00,17.00,19.00,21.00,
3.00,5.00 СТН.
15.15 Т/с «Мiс Марпл», 16 с. (12+).
17.15 Т/с «Мердок», 35 с. (12+).
18.10 Т/с «Мердок», 36 с. (12+).
19.25 «Якiсне життя».
19.30 Д/ф «Аромати», 11 i 12 с.
21.30 Т/с «Мердок», 37 с. (12+).
22.15 Т/с «Мердок», 38 с. (12+).
23.10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23.15,5.30 Д/ф «Земля 2050»,
7-10 с.
1.00,3.30 Життєвi iсторiї.
3.35 КиївРада.

UA.Перший

6.00 М/с «Тачки проти».
6.05 М/с «Врумiз».
6.30,7.05,8.05,9.10 Доброго ранку,
Країно!
7.00,8.00,9.00,21.00,23.15,2.00,3.3
5 Новини.
9.30,2.25 Енеїда.
10.30 Д/с «Браво, шеф!»
11.35,14.40 Телепродаж.
11.50 М/с «Дуда i Дада».
12.55 Х/ф «Калошi щастя».
15.00 Д/с «Тайська кухня».
15.25,21.55 Бюджетники.
15.55 UA.Фольк. Спогади.
17.00 Перший на селi.
17.30 #ВУкраїнi.
17.55 Д/ф «Джунглi. чари iншого
свiту».
19.05 Д/с «Суперчуття».
20.00 Д/с «Таємницi людського
мозку». (12+).
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
(16+).
22.25 Т/с «Окупованi». (16+).
23.45 Погода.
0.00 Телепродаж Тюсо.

Канал «1+1»

6.20 М/ф.
6.45 «Українськi сенсацiї».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.45 «Громада на мiльйон.
Спецiалiсти».
11.00,12.00,4.00 «Свiт навиворiт 10.
Бразилiя».
15.05 Т/с «Свати».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
23.50 «Лiга смiху».
1.40 «Київ Вечiрнiй».

Iнтер

5.40 Х/ф «Скупий».
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».
14.00 Х/ф «Сiссi».
16.00 Х/ф «Сiссi - молода iмператриця».
18.00 Х/ф «Сiссi. Важкi роки iмператрицi».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Загнанi». (16+).
22.50 Х/ф «22 кулi. Безсмертний».
1.05 «Речдок».

ICTV

4.45 Скарб нацiї.
4.55 Еврика!
5.00 Факти.
5.25 Громадянська оборона.
6.10 Антизомбi. Дайджест.
7.10 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
10.50,13.00 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна 4».
12.45 Факти. День.
13.30 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна 5».
15.55 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна 6».
18.45 Факти тижня.
20.35 Х/ф «Джон Вiк 2». (16+).
22.55 Х/ф «Iноземець». (16+).

Новий канал

4.55 СтендАп шоу.
5.45,7.45 Kids` Time.
5.50 М/с «Том i Джерi шоу».
7.50 М/ф «Хмарно, можливi опади
у виглядi фрикадельок 2».

9.30 М/ф «Iлля Муромець i Соловей-Розбiйник». (16+).
11.00 Х/ф «Книга джунглiв».
13.00 Х/ф «Пiрати Карибського
моря. Прокляття «Чорної перлини».
16.00 Х/ф «Пiрати Карибського
моря. Скриня мерця». (16+).
19.00 Х/ф «Пiсля заходу». (16+).
21.00 Х/ф «Золото дурнiв». (16+).
23.20 Х/ф «Море спокуси». (18+).

СТБ

6.00,15.00 Хата на тата. (12+).
9.00 Прокинься з Ектором!
9.55 МастерШеф. (12+).
13.00 Наречена для тата. (12+).
16.55 Слiдство ведуть екстрасенси.
18.00 Битва екстрасенсiв. (16+).
20.00 Один за всiх. (16+).
21.00 Я соромлюсь свого тiла. (16+).

Канал «Україна»

6.30 Сьогоднi.
7.30 Зоряний шлях.
9.00 Т/с «Я тебе знайду». (12+).
13.00 Т/с «На краю любовi». (12+).
17.00 Т/с «Компаньйонка», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21.00 Т/с «Компаньйонка». (12+).
23.00 Т/с «Єдиний мiй грiх», 5-7 с.
2.15 Т/с «Єдиний мiй грiх». (16+).

ТК «Київ»

8.00 Мультляндiя.
8.30 Веселi старти.
9.00 «Шеф-кухар».
9.30 Т/с «Таємниця старого мосту»,
54 с. (12+).
10.00 «Iсторiї кохання».
10.15 Т/с «Таємниця старого мосту», 55 с. (12+).
11.20 Телемаркети.
11.30 Якiсне життя.
14.10 Д/ф «Аромати», 11 i 12 с.
15.00,17.00 СТН.
15.15,1.05 Концерт Т. Петриненко
«Сад нерозкручених пiсень».
16.50 Т/с «Мiс Марпл», 16 с. (12+).
17.40 Т/с «Мердок», 37 с. (12+).
18.30 Т/с «Мердок», 38 с. (12+).
21.00,7.00 СТН-Тижневик.
22.00,6.40 Спорт-Тижневик.
22.20 Т/с «Мердок», 39 с. (12+).
23.10 «Українська Нацiональна
Лотерея».

РОБОТА
Комплектовщик – ЗП: 11000 грн.

Обязанности:
СІЯ
• Ведение складского учета, прием, отгрузка товара;
АН
К
А
В
• Проведение инвентаризаций;
• Контроль остатков (пересорт, возвраты, брак).
Что предлагаем:
• График работы: пн-пт
• с 08.30−18.00, по необходимости рабочая суббота (через одну) 9.00-14.00;
• Бесплатный трансфер на работу и до дома;
• Официальное трудоустройство;
• Стабильная заработная плата.
Место работы: город Буча, ул. Максима Железняка, 5 (напротив остановки Ворзель).
Тел. 067 510 82 97 Александр

РОБОТА
Мастер отдела ОТК – ЗП: от 14000 грн.

Обязанности:
• Техническое образование;
• Уверенный пользователь ПК (Word, Excel);
• Знание основ работы электро- и бензоинструмента,
сварочного оборудования;
• Навыки работы с технической документацией;
• Чтение схем.
Что предлагаем:
• График работы: пн-пт с 08.30−18.00;
• Своевременная выплата заработной платы;
СІЯ
АН
К
• Карьерный рост;
А
В
• Полный соц. пакет;
• Официальное трудоустройство;
• Бесплатный трансфер на работу и до дома;
• Профессиональный коллектив.
Место работы: город Буча, ул. Максима Железняка, 5 (напротив остановки Ворзель).
Тел. 067 510 82 97 Александр

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)

ГРОШІ

Де і за скільки купити картоплю в Бучі?
Картопля для українців є важливим продуктом. Її інколи називають другим хлібом. Мабуть, кожна українська господиня має свої фірмові рецепти
з цього простого овочу. Він входить до улюбленої багатьма національної
страви – українського борщу, а вареники з картоплею не любить, мабуть,
тільки той, хто не вміє їх готувати.

В

Україні картоплю споживають не набагато менше, ніж хліба: за даними
Держстату, середньостатистичний
українець з’їдає за місяць понад 6
кг картоплі (хліба – 8 кг). А одне
домогосподарство витрачає на
цей коренеплід близько 2,5%
своїх доходів.
Цьогорічні погодні умови не
сприяли гарному врожаю картоплі, тому, очікувано, що і
ціни на продукт вищі,
ніж минулого року.
«У нас був дуже
холодний
травень,
тож взагалі багато хто
пересаджував картоплю.
Червень також був холодним. А в липні
в деяких регіонах була посуха. Через це
зібрано дуже низький врожай ранньої
та середньої картоплі. Крім того, затрималися терміни визрівання пізньої
картоплі», – розповіла керівник інформаційно-аналітичного відділу «ІнфоШувар» Тетяна Гетьман.
Тож, городникам був клопіт через неврожай, а от ті, хто не мають справи з
городнім «фітнесом», стикнулися з високими цінами. Де і за скільки можна
придбати картоплю в Бучі, дізнавалася
кореспондент «БН».
На Бучанському привокзальному
ринку вроздріб кілограм вам продадуть
за 16 грн, а якщо будете брати оптом
(сітка приблизно 17-18 кг), то ціна становитиме 15 грн. Якщо до ринку йти
далеко, а під будинком є «ЕКО-Маркет»,
то теж непоганий варіант – вартість

Порядок денний пленарного засідання 67 сесії VII скликання
24 жовтня 2019 року, яке відбудеться о 10:00 в Гаврилівському
будинку культури (адреса: с. Гаврилівка, вул. Свято-Троїцька, 66)
1. Про організацію звітів депутатів
Бучанської міської ради VII скликання за
2019 рік
2. Про роботу Управління праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи м. Буча
щодо виконання міської Програми «З турботою про кожного»
3. Про роботу відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету
Бучанської міської ради
4. Про розробку матеріалів детального
плану території, орієнтовною площею 5,1 га,
для розміщення житлової садибної забудови
на території Луб’янського старостинського
округу Бучанської міської ради
5. Про внесення змін до матеріалів містобудівної документації, а саме: «Детальний
план території для розміщення багатоквартирної житлової забудови з об’єктами соціальної інфраструктури, орієнтовною площею 2,8 га, що розташована в межах вулиць
Вокзальна, Інститутська та існуючої житлової забудови в місті Буча Київської області,
з містобудівними умовами та обмеженнями»
6. Про скасування рішення від 28.02.2019
р. № 3037-54-VІІ «Про внесення змін до матеріалів містобудівної документації, а саме:
«Детальний план території для розміщення
багатоквартирної житлової забудови з об’єктами соціальної інфраструктури, орієнтовною площею 4,8 га, що розташована в межах
вулиць Шевченка, Ватутіна, Пушкінська,
Полтавська в місті Буча Київської області»,
затверджених рішенням Бучанської міської
ради від 05.09.2013 р. № 1318-43-VІ
7. Про внесення змін до рішення 51 сесії
Бучанської міської ради VІІ скликання від
20 грудня 2018 року № 2756-51-VІІ «Про бюджет міста Буча на 2019 рік»
8. Про розгляд звернень щодо внесення
змін до договорів оренди земельних ділянок:
8.1. Про розгляд звернення ТОВ
«Оздоровчий центр – «Сосновий край»
8.2. Про розгляд звернення
ФОП Сідько С.К.
8.3. Про розгляд звернення
ФОП Поліщук О.В.
8.4. Про розгляд звернення Косаревої Л.В.
8.5.Про розгляд звернення Різенко А.Б.
9. Про внесення змін до рішення
Бучанської міської ради «Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку
Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021рр. від 24.01.2019 р.
№ 2895-53-VII
10. Про утворення Управління надання
адміністративних послуг Бучанської міської
ради (3 ріш.)
11. Про внесення змін до рішення сесії
Бучанської міської ради № 227-8-VII від
31.03.2016 р. «Про розширення повноважень
органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» (зі
змінами)

12. Про затвердження Регламенту роботи
Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Бучанської міської ради
13. Про управління майном, яке належать
до комунальної власності територіальної
громади міста Буча:
13.1. Про розгляд звернення КНП
«Бучанського центру первинної медикосанітарної допомоги» Бучанської міської
ради
13.2. Про розгляд звернення БО
«Київський Християнський Благодійний
фонд «Наріжний Камінь»
13.3. Про розгляд звернення
ГО «Дитячий спортивний клуб «АСГАРД»
13.4.Про розгляд звернення
ГО спортивного танцю «Данс Майстер»
13.5.Про розгляд звернення
ГО «Олімпік Дрім»
13.6.Про розгляд звернення
ФОП Дерлеменко А. А.
13.7. Про розгляд звернення
ФОП Назаренка А.В.
13.8. Про розгляд звернення
ТОВ «Оптіма Магістра»
14. Про внесення змін до штатного розпису Бучанського центру позашкільної роботи
15. Про внесення змін до штатних розписів КНП «Бучанський консультативно-діагностичний центр» Бучанської міської ради
16. Про передачу мережі вуличного освітлення м. Буча по вул. та пров.
Гориня, вул. та пров. Трудовому, вул.
Переїзній, Лермонтова, Ново-Лермонтова,
Нагорній, Устима Кармелюка, Заводській,
Горького,Ворзельській, Булгакова, пров.
Волгоградському з балансу КП «Бучанське
УЖКГ» на баланс Бучанської міської ради
17. Про затвердження базової мережі закладів культури, відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради
18. Про внесення змін до рішення від
25.09.2018 року №2405-45-VII Бучанської міської ради «Про утворення консультативно-дорадчих органів «Рада територіальної громади»
19. Про початок припинення Комунального
підприємства «Поліське» в результаті реорганізації шляхом приєднання до КП «Бучанське
УЖКГ» Бучанської міської ради
20. Про зменшення розміру пайової
участі у розвиток інфраструктури м.Буча Рибальченко Ю.А., Побігай Д.В., вул. Б.
Гмирі, 12, ДНЗ «Перлинка»
21. Про розгляд звернення Рибальченка
Ю.А., Побігая Д.В., (ремонт дорожнього покриття Н.Яремчука)
22. Про зменшення розміру пайової участі у розвиток інфраструктури м.
Буча Ковальчук М.І., вул. Б.Гмирі, 12, ДНЗ
«Перлинка»
23. Про вирішення питань регулювання
земельних відносин громадян, підприємств,
установ та організацій
24. Депутатські запити
25. Різне

У провадженні Київського окружного адміністративного суду перебуває
справа № 320/4592/19 за позовом Василишина С.М. до Бучанської міської ради
про визнання незаконним та скасування рішення Бучанської міської ради від
28.03.2019 № 3185-55-VII «Про затвердження детального плану території, орієнтовною площею 5,4 га, що розташована в межах вулиць Революції, Шевченка
м. Буча Київської області, для розміщення житлової та громадської забудови».
Судове засідання відбудеться 21.10.2019 о 10.30 год. в приміщенні Київського
окружного адміністративного суду за адресою: 01133, м. Київ, б-р Лесі Українки,
26 (суддя Колеснікова І.С.).
становить 14,95 грн. Найнижча ціна в
«АТБ-Маркеті» – 13,69 грн за кг. Це все
українська картопля, білоруська до Бучі
не доїхала.
У «Новусі» можна придбати «нові»
сорти картоплі українського виробництва: «Картопля мита» (111 грн за упаковку 5 кг); «Картопля мита еліт» (53,99
грн за упаковку 2 кг); «Картопля мита
для варки» (55,99 грн за упаковку 2,5 кг);
«Картопля мита для смаження» (59,99
грн за упаковку 2,5 кг). На вагу в магазині
пропонується рожева картопля за ціною
18,99 грн за кг та біла – 17,99 грн за кг.
Але головне в цьому процесі не лише
купити, а й приготувати для близьких і з
любов’ю. Натхнення вам і смачного!
Надія КИРИЛЮК

Втрачене посвідчення багатодітної сім›ї номер БС019362, видане відділом у
справах сім›ї та молоді Ірпінської міської ради Київської області від 27 травня
2014 року строком дії до грудня 2018 року на ім›я Русіна Наталія Сергіївна та
Русін Андрій Володимирович, вважати недійсним.
Втрачену «Облікову книгу» платника єдиного податку, видана на ім’я Курилін
В’ячеслав Михайлович, вважати недійсною.
Втрачений студентський квиток КХ 11462937, виданий Університетом державної фіскальної служби України на ім’я Панасюк Каміла Миколаївна, вважати недійсним.
Втрачене посвідчення багатодітної родини АІ №007687, видане на ім’я Дзюба
Зінаїда Олександрівна, вважати недійсним.
Втрачений державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЙ №
943929 кад. номер 3221084000:03:003:0232, зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів за № 322100001009555, площею 0,2500 га, від 24 грудня
2012 року, виданий на ім’я Голяченко Ніна Миколаївна, вважати недійсним.
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Суспільство
ОФІЦІЙНО

АКТУАЛЬНО

Рада родин
загиблих

Рішення щодо функціонування
Ради при Мінветеранів прийняли
під час зустрічі родин загиблих
захисників із Президентом України Володимиром Зеленським,
Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком та міністром у справах
ветеранів, тимчасово окупованих
територій та внутрішньо переміщених осіб Оксаною Колядою.
ро це повідомляє департамент
інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету
Міністрів України.
Батьки, дружини загиблих захисників незалежності, суверенітету та
територіальної цілісності України розповіли керівництву держави, що зараз
вони активно залучені до роботи над
законопроєктом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», який у новій редакції має чітко
врахувати їхні інтереси, і попросили
Президента підтримати його.
«Ви перший Президент, який зустрівся із сім’ями загиблих воїнів у
такому форматі. Ми дякуємо за це
та просимо вашої підтримки, зокрема, аби наші інтереси були виписані
в законодавстві, це стосується пільг
та відповідного статусу, на який
ми заслуговуємо», – звернулась до
Президента дружина загиблого Героя
України Ірина Міхнюк.
Президент висловив співчуття родинам загиблих та запевнив у своїй підтримці.

П

СПОРТ

Реабілітація
та реадаптація
ветеранів
«Коли законопроєкт буде доопрацьовано та передано до Верховної
Ради, я готовий надати йому статус
невідкладного, аби парламент мав
змогу швидко його розглянути та ухвалити», – повідомив Володимир
Зеленський.
Прем’єр-міністр також пообіцяв
підтримку Кабміну.
«Уряд зі свого боку надасть максимальну підтримку щодо цього законопроєкту, щоб вже до 15 листопада
за дорученням Президента він був у
парламенті. Також із профільним міністром ми ознайомимось з усіма справами, які стосуються родин загиблих, та
найближчим часом допоможемо їх вирішити», – сказав Олексій Гончарук.
Також під час зустрічі йшлося про
необхідність належного вшанування
пам’яті загиблих воїнів, виховання в
суспільстві поваги та шани до своїх
захисників, розвиток національно-патріотичного виховання молоді.
Окремо зупинились на необхідності збільшення частки патріотичного
контенту на українському телебаченні,
створення нових програм та документальних фільмів про воїнів, зокрема
про тих, хто віддав життя в боротьбі за
Україну. Зокрема порушили тему державних нагород.

«Меліоратор»
переміг «Діназ»

Відбувся черговий матч в межах
Чемпіонату Київської області 2019.
а стадіоні «Лютіж-Арена» зустрілися ФК «Меліоратор» (Буча) та
ФК «Діназ-2» (Вишгород).
Бучанська команда здобула довгоочікувану перемогу з рахунком 2:0 завдяки голам з другого поверху у виконанні Олександра Петрука та Артема
Криворучка.
Вітаємо наших футболістів!

Н

Вітаємо «Ніку»
з перемогою

Після трьох турів обласного турніру серед ДЮСШ команда юних
футболістів, яким лише по сім-вісім років, виборола 1 місце.
– Дякуємо батькам, Ірині Пасічник,
в.о директора Бучанської ДЮСШ
Ларисі Пугач, працівникам стадіону

«Ювілейний» за підтримку, за віру в
нашу команду, – зазначила тренер Ніна
Полякова. – Сьогоднішні виграші – це
критерій нашого сьогоднішнього успіху.
Маленькі, але цілеспрямовані й наполегливі спортсмени зіграли чотири гри
і в усіх здобули перемогу в суперників.
Місто приймало п’ять команд з
Київщини. Прекрасні ігри, чітка організація, взаємопідтримка.
Буча – місто спорту! Буча – місто
футболу! Буча, тобі є ким пишатися!

Уряд підтримав зміни до державної цільової програми фізичної, медичної реабілітації
та психосоціальної реадаптації
ветеранів війни та членів їхніх
сімей. Про це повідомляється
на Урядовому порталі.

П

ередбачається створення Єдиного
державного реєстру ветеранів, який
дасть змогу нарешті чітко визначити не
лише кількість ветеранів, а і їхні проблеми та потреби й відповідно чітко зрозуміти шляхи вирішення цих питань.
Також, згідно зі змінами, що внесені в цільову програму, враховано
розроблення електронної платформи
Е-ветеран. Важливою частиною є те, що
передбачено створення Ветеранських
просторів в кожному регіоні, які стануть єдиним майданчиком для надання
послуг та сервісів ветеранам і членам
їхніх родин.
А також створення Національного
центру захисту психічного здоров’я і
реабілітації ветеранів та їхніх родичів

у складі держзакладу «Лісова поляна».
Програма розрахована до 2023 року
і включає також питання забезпечення організації національних змагань
«Ігри Нескорених».
«Програма передбачає необхідні заходи та інструменти, які дозволять
нам забезпечувати всі напрями реабілітації та реадаптації ветеранів
та членів їхніх родин, впровадити
програми фізичної та ментальної реабілітації і реадаптації та загалом
підвищити соціальний захист ветеранів і їхніх близьких», – зазначила
Оксана Коляда, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб
України.

СПОРТ

Турнір «ШКІРЯНИЙ М’ЯЧ-2019»

Традиційні футбольні змагання шкільних спортсменів Бучанської об’єднаної територіальної громади «Шкіряний м’яч» цьогоріч пройшли серед команд трьох вікових категорій: 2009 р.н., 2008 р.н. та 2007 р.н.
змаганнях взяли участь команди
місцевих шкіл № 2, 3, 4, 5 та гімназії.
Футбольні баталії розпочали команди юнаків 2009 р.н. Ігри серед чотирьох
команд пройшли по коловій системі. За
підсумками – перше місце впевнено здобули юні футболісти Бучанського НВК
№ 4, друге – однолітки з НВК № 2 та відповідно третє – футболісти з гімназії.
Надалі змагалися юнаки 2007 року народження. У фіналі команда Бучанської
гімназії в доволі цікавій та напруженій грі
здолала команду НВК №4. У грі за третє
місце команда СЗОШ №5 перемогла команду НВК №2.
Найцікавішою видалася гра за перше
місце в групі між командами НВК №4 та
СЗОШ №5, в якій кожна команда мала
кілька небезпечних моментів, і тільки в
середині другого тайму гравці четвертої
школи зуміли забити переможний гол.
Завершували турнір своїми іграми команди 2008 р.н..
За підсумками групових ігор до фіналу дійшли команди школи №4 та 5. За
третє місце змагалися команди гімназії
та НВК №3.
Спортсмени четвертої школи та гімназисти впевнено переграли своїх однолітків, посівши перше та третє місця.
Команди шкіл № 5 та №3 зайняли відповідно друге та четверте місце.
Призери та переможці традиційно нагороджені медалями, грамотами та перехідним кубком.

У

Наша юнь
перемогла!

Команда «Україна» здобула перемогу над командою «Вірменія
U17» на стадіоні «Ювілейний» у м.
Буча в міжнародній товариській
зустрічі національних юнацьких
збірних.

Д

о речі, за професійною оцінкою 12 тренерів професійної футбольної ліги
«Ювілейний» визнано найкращим футбольним полем у Київській області.

У світі цікавого

Для учнів 10-Б класу осінні канікули
розпочалися з цікавої подорожі із друзями-однокласниками. Разом із класним керівником вони побували в чарівній осінній Софіївці, розфарбованій
у найрізноманітніші кольори, та помилувалися світломузичними фонтанами,
які вважаються сьогодні одними з найкращих. Спілкування з друзями, чудова
погода, нові враження та багато емоцій
– чудовий початок відпочинку!
Перші канікули цього навчального року учні 5-Б класу зустріли у
Тернополі. Невеличка мобільна група
п’ятикласників познайомилася ще з
одним західним містом України, компактним і затишним, гостинним і колоритним. Знайомство розпочалося з
оглядової екскурсії старим центром.
Далі екскурсія плавно перейшла у
дефіляду найгарнішою вулицею міста –
Валовою і продовжилася оригінальними смаколиками у креативних гастрономічних закладах Тернополя.
Наступного дня малі мандрівники каталися на пароплаві по найбільшому штучному озеру Європи –
Тернопільському ставу, оглядали Замок
і веселилися на спільній фотосесії. Три
дні пролетіли як одна щаслива мить!
Учні 5-Г та 5-Е класів відвідали музей
науки і техніки «Експериментаніум».
Музей «Експериментаніум» – це навчально-розважальний центр для дітей і дорослих. Експозиція музею присвячена механіці, оптиці, електриці,
магнетизму й акустиці. Діти побачили
анатомічний відділ, відділи «Таємниці
води», «Новітні технології» та оновлену
експозицію «Механіка да Вінчі». Також
учні із захопленням власноруч будували

Пізнавальні канікули

Навчання – це не лише клас-підручник-вчитель. Навчатися – це не тільки
здобувати знання під час уроків, а й отримувати їх за межами школи. Поєднуючи теорію та практику, можна досягнути великих результатів.

мости без жодного цвяха, спостерігали
зародження торнадо, створювали блискавку, змушували літати магніт і навіть
зазирнули у нескінченність, також посиділи за кермом справжньої пожежної
машини.
Екскурсія була цікавою та пізнавальною. Веселі, з позитивними емоціями,
безліччю фотографій учні поверталися
додому і вже планували, якою ж буде
наступна подорож.
У Київському планетарії побували
учні 6-В та 5-А класів. Від екскурсовода
діти почули багато цікавого про небесні
світила, планети і галактики. Також переглянули фільм «Подорож Сонячною
системою». Дітлахи отримали багато
нових знань і вражень.

У Музеї Медуз у Києві сьомі класи
пізнавали світ навколо себе. Витримана
кольорова тематика моря та їх представників в поєднанні з неоновим освітленням музею зачаровує своєю неординарністю. Учні уважно слухали цікаву
розповідь про різних медуз, їхнє значення в житті людини, із захватом розглядали цих живих «космічних» істот.
Звичайно, не обійшлося без фото на тлі
інопланетних локацій.
На осінніх канікулах учні 4-В класу разом з класним керівником відвідали музей книги і друкарства в м. Києві, який
розташований на території Печерської

лаври. У музеї діти дізналися багато
цікавого про книги та відвідали майстер-клас із виготовлення папірусу, а також мали змогу прогулятися доріжками
пам`ятки.
Учні з цікавістю спостерігали за шляхом сміття: від вивантаження з машини
до кінцевого результату. Саме такі екскурсії дають змогу зрозуміти необхідність охорони довкілля.

Учні 6-Б класу прийшли до класу
на канікулах, щоб взяти участь в акції «Батат у школі». Разом з класним
керівником вони посадили паростки
рослини батат в горщики з поживними
ґрунтом. І тепер чекають травня місяця,
щоб зібрати врожай тропічної культури
і поласувати його клубнями. Ще підживили інші рослини, що ростуть в класі.
А як винагороду батьківський комітет
влаштував для всіх учнів чаювання та
частування піцою.

Багато нових вражень отримали учні
5-Д класу, відвідавши гончарну майстерню «Сонце». Від мастрів вони почули багато цікавого про гончарство.

Олександр Дмитрієв: «Бучанський філіал КСТ
«Чемпіон» в рейтингу і є одним із кращих»

Наше життя подібне танцю. Як і в танцях, так і в житті з’являються нові ідеї, плани, а також щось особливе і цікаве, що хочеться обов’язково реалізувати. Танцююча людина вкладає всю душу й емоції
в рух, і передає свої відчуття іншим.
аленькі мешканці нашої громади мають чудову
можливість демонструвати свої танцювальні
таланти на великій сцені, оскільки вже шість років
поспіль діє Клуб спортивного танцю «Чемпіон». Цей
клуб є одним із найбільших у Києві і навіть у країні. А ще він входить до спілки громадських спортивних танців України і в ТОПі 10 кращих клубів, адже
успішно бере участь у турнірах і концертах у державі та за її межами. Керівник «Чемпіону» Олександр
Дмитрієв щороку набирає в групи талановитих дітей,
які мають велике бажання танцювати.
– Олександре, бучанський клуб працює на рівні
з київськими філіалами і є самим топовим, адже
виступає лише на високому рівні. Чи проводите
кастинг для нових учасників?
– Як такого іспиту немає. Проте, щоб зрозуміти, чи
підходить це дитині, ми готуємо її місяць, а в кінці танців діляться на європейську (Standard) та латизазначеного терміну відбувається відкритий урок для ноамериканську (Latin) програми. До европейської
батьків. На ньому вони бачать набуті за цей час вміння входять: повільний вальс, танго, віденський вальс,
і розуміють, чи є в їхнього сина/доньки хист до занять повільний фокстрот і квікстеп (швидкий фокстрот).
танцями. Також на етапі турніру можна подивитися, Латина – це самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль і джайв.
на якому рівні ми перебуваємо порівняно з іншими
Міжнародні змагання з бальних танців розподіляконкурентами.
ються на дві стандартну і латиноамериканську про– Яким видом танців займаєтесь?
грами, до кожної з яких входять по п›ять танців.
– У танцювальному світі змагання зі спортивниx
Ми рік навчаємо повільному вальсу та ча-ча-ча, і

М

У теплій та дружній атмосфері діти
виліпили тарілочки-іграшки, які на наступному майстер-класі розфарбують
спеціальними фарбами і зможуть використовувати у побуті.
Учні 5-В та 6-Г класів разом зі своїми
класними керівниками відвідали єдиний
на сьогоднішній день в Україні сміттєспалювальний завод «УкрТеплоЕнерго»
в м.Києві.
Вони дізналися, для чого необхідно
сортувати сміття, як переробка цього
сміття дає тепло та електроенергію, тим
самим дозволяє заощаджувати газ.

До столичного музею фото ілюзій завітали учні 5-Є класу. Це новий формат, в
якому фотозйомка не тільки не заборонена, але і є невід’ємною частиною чарівного дійства. Відвідувачі музею – це не
просто глядачі, а повноправні учасники
локацій. Тут кожен знайшов щось особливо близьке саме для себе, адже картини охоплюють найцікавіші для людства
теми. У відвідувачів була можливість поринути у світ ілюзій: вирватися з пащі
акули, заглянути в задзеркалля, покорити космічні простори, оживити картину,
відчути себе Алісою в країні чудес, проявити всю свою фантазію.
Діти повернулися з екскурсії з неймовірними враженнями. Вони ніби
на мить поринули у віртуальний світ,
а різноманітні фото будуть красивою
пам’яткою про цю подорож.
Надія КИРИЛЮК

ПУТІВНИК ПО МІСТУ
далі з підвищенням рівнів складності відповідно поступово додається по одному танцю.
– Чи вже мають ваші вихованці певні здобутки?
– Багато дітей досягли гарних успіхів. Ми виступаємо на Київських турнірах та Всеукраїнських змаганнях, які мають статус чемпіонату. Іноді беремо участь
на міжнародному рівні. І маємо переможців, призерів
і фіналістів. До речі, всі нагороди зберігаються у їхніх
власників, а не в нас – так побудована система в клубі.
– Скажіть, чи важко було згуртувати талановитих
дітей в єдиний колектив?
– Чесно кажучи, в Бучі – нескладно. Я вважаю, що
Бучанський філіал в рейтингу є одним із кращих не
тільки за досягненнями, а також за організованістю
та дружністю учасників. Підібрався чудовий колектив, як юних танцюристів, так і батьків, і тому атмосфера в клубі максимально позитивна.
– Олександре, як думаєте, чи корисно дітям займатися танцями?
– За коефіцієнтом фізичного розвитку, виховання лідерських якостей – це один із найкращих видів
діяльності. За користю для здоров›я, танці – конкурент плаванню і, до того ж, заняття ними найменш
травматичні з-поміж інших видів спорту. Танці дають
фізичне та моральне виховання, стресостійкість і взагалі – це гарне проведення часу. А ще танці іноді лікують душу краще, ніж слова. На мою думку, в кожної
людини є свій власний танець, який живе в її душі і
серці.
Спілкувався Владислав ОРЄХОВ

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

найомство з гончарством, музей
«Експериментаніум»,
екскурсія
Тернополем, подорож до дендропарку
Софіївка, подорож Сонячною системою, поїздка до музею книги і друкарства – ось навіть неповний перелік заходів, в яких взяли участь учні школи №
4 міста Буча на осінніх канікулах з 7 по
13 жовтня. Діти отримали нові знання,
заряд позитивних емоцій, приємні спогади та багато яскравих фото на згадку,
а також їхня дружба стала ще міцнішою.
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Науменко Валентину Василівну,
заступника начальника відділу освіти
Бучанської міської ради

Грицаєнко Світлану Олександрівну,

головного спеціаліста відділу з питань надзвичайних
ситуацій, цивільного захисту населення та оборонно–
мобілізаційної роботи Бучанської міської ради

Наша гордість

Перемога

Перші
у «КУКАРА-ЧА-ЧА»

Лєра Белоус
лаутреатка І премії

Юні бучанці повернулися зі столиці з перемогою: на танцполі дебютний виступ задав
тон подальшим виступам танцюристів.

У Київському університеті імені Бориса
Грінченка відбувся I Всеукраїнський Фестиваль-конкурс вокального мистецтва «VOCAL
SEASONS».

Павленко Людмилу Миколаївну,
інспектора КП «Бучабудзамовник»
Бучанської міської ради

П

ерше місце у першому танцювальному сезоні
New Life у конкурсі «КУКАРА-ЧА-ЧА».
Тренери Катерина та Олексій Беренштейни допомогли талановитим бучанцяям досягти успіху.

Лише 19 ЖОВТНЯ, (субота), з 9.00 до 16.00
Купуємо волосся

від 1500 до

70000 за кг.

Також купуємо: ордена, медалі, старі
фотоаппарати і годинники в жовтому корпусі.
Адреса: м. Буча, вул. Енергетиків 6, «Центр краси».
Телефон: +380972838574

Фольклор Анастасії
найкращий!
Анастасія Мурміль знову довела – талант та
невтомна праця
допоможуть досягнути успіху.

Б

Конкурс

Міс Осінь

У місцевій школі с. Блиставиця учасниці конкурсу
«Міс Осінь-2019» змагалися в шести різних конкурсах, в яких розповідали про себе, показували свої
таланти, демонстрували вміння красиво ходити та
презентували перед поважним журі надзвичайно
гарні національні та осінні костюми.

учанська співачка перемогла
на Міжнародному
конку рсі-фестивалі «Golden Rose»
в Естонії в номінації «фольклор»
та отримала другу
премію в номінації
«популярна пісня».

У

часники Фестивалю-конкурсу змагалися у таких номінаціях: академічний, естрадний, джазовий та народний спів. Вікові категорії включали
як молодших конкурсантів, так і дорослих учасників. Також взяли участь і вокальні колективи
(ансамблі).
Понад 280 учасників змагалися в різних номінаціях та вікових категоріях. За результатами виступів були визначені переможці, які отримали
дипломи та кубки.
Диплом лауреата І премії в бучанки Валерії
Белоус.

СПОРТ

Наші каратисти
найкращі

Бучанські спортсмени збірної Фінікс Кіокушинкай карате-до перемогли у Відкритому
Чемпіонаті Центрального регіону України з
Кіокушин-кан карате.

ТВОРЧІСТЬ

Пісочні малюнки

На ХІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі
«Пісенні візерунки» учасники пісочної анімації «Sandplay» продемонстрували свої неповторні захоплюючі витвори.

Д

Д

івчата відповідали на різні запитання й захищали
власноруч виготовлені композиції на тему осені.
Журі відзначило високий рівень підготовки учасниць
конкурсу, загальну атмосферу проведення конкурсно-розважальної програми та визначили переможців
за номінаціями:
Міс Осінь-2019 – Анна Католіченко,
учениця 8 класу.
Віцеміс Осінь-2019 – Вероніка Топоренко,
учениця 5 класу.
Міс фантазія – Ангеліна Сивашенко,
учениця 7 класу.
Міс привабливість – Ірина Грінченко,
учениця 8 класу.
Міс симпатії – Дар’я Новікова,
учениця 5 класу.
Конкурс став гордістю для всіх учасниць, свято запам’яталось і стало стимулом для подальшої праці над
собою.
Вперед до нових звершень та перемог!
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якуємо тренеру та інструкторам за підготовку.

В

ражене побаченим журі без
коливань віддало І місце
художникам на піску
Конкурс проходив у межах
творчого проєкту «Відрод
ження починається з духовності», який успішно діє останні
одинадцять років. До складу журі фестивалю-конкурсу ввійшли відомі діячі культури та
мистецтва, керівники провідних творчих колективів.
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