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на часі

Пам’ять

Культурний простір

Увага!

Нововведення до
сплати житловокомунальних
послуг
Стор. 2

Війна: мовою
цифр і фактів

Бучанська
театральна студія

14 травня
«ДЕНЬ ДОНОРА»

Стор. 4

Стор. 6

Стор. 10
Спорт

ВАЖЛИВО

Дякуємо за перемогу
у Другій світовій війні

Краса, пластика
і професійність

У День пам’яті і примирення
вшанували Героїв різних років
хвилиною мовчання
і молитвою

У спорткомплексі «Кампа» відбувся Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики «Olympic
dream» за підтримки відділу молоді та спорту
Бучанської міської ради!
Закінчення на стор. 7

Н

а символічному для кожного мешканця громади місці – Алеї Слави в Бучі 8 травня відбулися заходи з
нагоди відзначення Дня пам’яті і примирення.
Ці дні присвячені пам’яті тих понад 80 мільйонів людей, чиє життя було обірвано насиллям світового масштабу, людям усіх рас і націй, чоловікам і жінкам, воїнам і
мирному населенню, малим дітям і людям похилого віку
– усім загиблим і всім тим, хто вижив та пройшов крізь
усі кола пекла Другої світової війни.
Кожен розуміє, що для України побажання миру є найголовнішим, що незгасна людська пам’ять про колосальні жертви Другої світової, про тисячі дощенту зруйнова-

них міст і десятки тисяч спалених сіл вкотре застерігає
світ від небезпеки повторення цієї жахливої катастрофи.
Громада зібралася біля могил Героїв, які продовжили
справу дідів і батьків і боронили мир для України і кожного з нас, заплативши за нього ціною власного життя.
Секретар Бучанської міської ради Василь Олексюк наголосив на важливості берегти пам’ять про Героїв різних
років, отець Андрій відправив панахиду за загиблими.
На чорному холодному граніті залишилися квіти як
знак вдячності за наш сьогоднішній день під мирним небом.
Слава Героям!

Шановні ветерани! Шановна громадо!

У ці дні разом з Європою та світом ми відзначаємо День пам’яті
та примирення і вшановуємо мужність і відданість тих, хто
здобув перемогу над нацизмом у Другій світовій війні
Ми в боргу перед синами і доньками України, юність яких жорстоко обірвала війна.
Низько вклоняємося подвигу тих, хто ціною власного життя, проявляючи нечуваний
героїзм, сміливість та відвагу, врятував світ від нацистського поневолення.
Сьогодні мир у Європі знову під загрозою. Проти України здійснюється військова агресія. І ми знову змушені обстоювати нашу незалежність і європейські цінності.
Титанічна битва нашого народу за перемогу триває. Саме
подвиг ветеранів Другої світової війни надихає сучасних
героїв до нових вчинків. Адже завдячуючи їм, ми маємо яскравий приклад незламності духу, сили волі та
того, як потрібно любити свою Україну, аби подолати ворога та вибороти перемогу.
Від щирого серця бажаю вам та вашим родинам
здоров’я, благополуччя, миру та процвітання в рідній незалежній Україні!
Вічна пам’ять загиблим, честь і слава живим
героям!
Бучанський міський голова Анатолій Федорук

З

Шановна громадо!
8–9 травня Україна вшановує День пам’яті та
примирення і День перемоги над нацизмом

кожним роком все далі
в минуле відходять події
Другої світової війни. Але
щоразу в ці травневі дні наші
серця наповнюються гордістю за вічний подвиг героїв.
Ми схиляємося перед мужністю і безстрашністю борців
проти нацизму, котрі захистили свободу і здобули перемогу. Запорукою їхнього
подвигу стала непоборна любов до своєї землі, патріотизм, духовність та високі
моральні цінності нашого народу.
На всі часи ветеран Другої світової війни залишиться взірцем служіння своїй
Батьківщині. Маючи перед очима такий приклад, можна впевнено виховувати дітей, з гордістю будувати майбутнє, вірити в мирний завтрашній день.
Щиро зичу міцного здоров’я, добра та щастя ветеранам та учасникам Другої
світової війни, а всім нам – миру і злагоди на рідній землі!
З повагою
Ярослав Москаленко,
народний депутат України, голова МДО «Київщина»
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ОБМІН ДОСВІДОМ

Практика
нашої громади
в черговому
випуску
«Маршрутів
успіху»

Асоціація міст України в межах
Проекту USAID ПУЛЬС реалізує
загальнонаціональну
Програму
«Маршрути успіхів». Ця збірка
містить кращі практики органів
місцевого самоврядування восьми українських міст, у яких відбулися навчальні візити у 2018 році
– Харків, Тернопіль, Івано-Франківськ, Буча (Київська область),
Кам’янець-Подільський (Хмельницька область), Київ та Одеса.
Кожне з них представило свій унікальний досвід реалізації проектів
та ініціатив.

Нововведення до сплати
житлово-комунальних послуг

Із 1 травня в Україні набув чинності Закон «Про житлово-комунальні послуги», який передбачає нарахування пені за несвоєчасну сплату послуг
у розмірі 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення, а також низку інших важливих змін.

«У

спішні напрацювання громад стали результатом зростання місцевих бюджетів внаслідок децентралізації.
Сьогодні перспективність цієї реформи
вже не викликає сумнівів, адже місцеве
самоврядування отримало нові можливості для розвитку громад та підвищення
якості життя громадян. І тепер для місцевих посадовців вкрай важливо навчитися
ефективно управляти ресурсами, визначати пріоритети та планувати розвиток.
Переконаний, успіхи та кращі практики
громад підтверджують, що рух у напрямку
децентралізації є правильним, його треба
продовжувати і в жодному разі не можна
допустити «відкату» реформ», – Олександр
Слобожан, виконавчий директор АМУ.

ВАЖЛИВО

Отримали грант
для «особливих» дітей

Керівник проекту «Громада для людини» Василина Дибайло надіслала
лист-повідомлення про те, що проект «Соціалізація «особливих» дітей»,
який надала Бучанська об’єднана територіальна громада, рекомендований Відбірковим комітетом конкурсу та погоджений Програмою U-LEAD з
Європою для підписання договору про надання гранту.
ільовою групою цього проекту будуть:
−− близько 150 дітей, які потребують соціалізації;
−− близько 150 батьків.
У Бучанській ОТГ ця послуга запроваджується вперше. Проаналізувавши
ситуацію щодо залучення дітей даної
категорії до соціуму, гурткової роботи,
врахувавши індивідуальний підхід до
можливостей кожної дитини, було вирішено започаткувати впровадження цієї
послуги в нашій громаді з подальшою її
реалізацією на постійній основі.
Найближчими днями в громаду буде
надіслано договір та всі додатки для ознайомлення і підписання.

Ц

П

ро це йдеться у тексті відповідного закону.
Зокрема в документі зазначається,
що в разі несвоєчасної оплати комуналки споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в
договорі, але не вище 0,01% суми боргу
за кожен день прострочення.
Загальний розмір сплаченої пені не
може перевищувати 100% загальної
суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного
строку внесення плати за житлово-комунальні послуги.
Як зазначив у Facebook віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та
ЖКГ Геннадій Зубко, цей закон набрав
чинності в результаті двох років великої командної роботи, яка тривала від
моменту подання у 2015-му до парламенту законопроекту «Про житлово-комунальні послуги» – до ухвалення його в листопаді 2017-го.
За його словами, цей закон «запускає
ринок житлово-комунальних послуг,
встановлює чіткі правила взаємовідносин між споживачами та надавачами послуг, дає споживачам механізм
захисту своїх прав».
Зубко пояснив, що цей закон –
складний, проте необхідний, «щоб за-

безпечити якісні послуги споживачам,
щоб рухатись до європейських стандартів та енергоефективності».
Міністр регіонального розвитку
і ЖКГ також додав, що Закон «Про
ЖКП» є одним із ключових у реформі
енергоефективності, і що наразі триває
робота «над підзаконкою, методиками
та додатковими правилами, аби закон
запрацював правильно і на повну силу».
Окрім нарахування пені за несвоєчасно сплачені послуги цей закон також передбачає:
– впровадження типових видів договорів, які дозволять співвласникам
будинків або окремим споживачам самостійно обирати модель постачання
комунальних послуг у їхніх будинках;
– домовлятися з компанією-управителем, яка буде надавати послуги,
щодо вартості послуг;
– делегувати управителю частину
функцій з управління спільним майном будинку;
– монетизацію субсидій на надання
житлово-комунальних послуг;
– унормовує порядок надання послуги з управління будинком, який раніше юридично не був визначений.
Нагадаємо, що станом на жовтень
2018 року борги за комуналку в Україні
сягнули 38 мільярдів.
Богдан Ляховець

ДОБРА СПРАВА

Захисники отримали Великодні гостинці
На пасхальні свята жителі Бучанської об’єднаної територіальної громади
активно збирали Великодній кошик для воїнів операції Об’єднаних сил.

ОСВІТЯНИ ГРОМАДИ
Молодіжна рада: «Працівники освіти, педагоги, батьки та учні Бучанської
міської об’єднаної територіальної громади взяли активну участь у благодійній акції. Усі заклади освіти нашої громади об’єдналися для доброї справи.
Зібрані кошти, смачні пасочки, яскраві
крашанки, печиво, цукерки тощо переддуть бійцям, які захищають нашу
рідну Україну».

Г

ромадська організація «Бучанська
варта» вже наступного дня виїхала
до Захисників на фронт, аби передати
«Пасхальний Благовіст» з міста Буча.
Крім того, частину краму, який зібрала
наша громада, хлопці відправили «Новою
Поштою» – два величезних ящики з
пасками, цукерками, смаколиками, чаєм,
кавою, засобами особистої гігієни та іншими необхідними речами – нашим морякам ударної групи бойових артилерійських кораблів Військово-морських сил
Збройних сил України, які несуть бойове
чергування в Азовському морі.

ЛУБ’ЯНКА

Учні школи, батьки та вихованці дитячого садка «Волошка» теж підготували пасхальні подарунки з писанками,
пасками та смачненьким.
ПАРАФІЯНИ ХРАМУ Святого Апостола
Андрія Первозваного у м. Буча ПЦУ
з отцем Андрієм приєдналися до збору «Великоднього кошика» для своїх
Захисників на фронт: п’ять ящиків пасок та ще кілька ящиків крашанок.

ЗВІТ ПРО ПОДОРОЖІ НА ФРОНТ
Дописи на сторінці у «facebook» Анатолія
Кушнірчука:
«Буча – Бахмут – Торецьк – Попасна –
Золоте 3 – Буча. 1700 км.

Повний бус із «Пасхальним Благвістом»
– що зібрали школи та дитсадки, принесли бучанці – поїхав спочатку до Бахмута,
де провідали бійців 25-го батальйону
«Київська Русь» та бучанку Галю. Потім
заїхали до наших старих друзів-саперів із
батальйону «Айдар» та їхнього командира
бучанця, що зараз у Торецьку. Після цього
– «Донбас-Україна» у Попасній та на позиції
«Київська Русь».
Заїхали та роздали особисті передачі та
Великодні смаколики до роти розвідки, РВП
та штабу. А ще трохи смачного – діткам з інтернатів прифронтової зони.
Велика подяка всім причетним, хто приносив та збирав 29-го квітня на площі Бучі паски, яйця, крупи, консерви, чай, каву, солодке
та гроші на заправку машини, від усіх бійців,
що на фронті на передових позиціях за вашу
підтримку!»

Пам’ять

Учасник бойових дій Іван Йосипович Данильченко народився у 1927 році
в сім’ї залізничника. У роки Другої світової війни був ще неповнолітнім, але
наприкінці – у 1945 році – 17-річного Івана призвали в армію.

І

ван мешкав із сім’єю в місті Коростень.
Згадує, що війна, то страшні часи: голодні
й холодні. Під час окупації до них приходили фашисти із собаками, шукали будь-що
їстівне й відбирали. Івана двічі забирали в
Германію, але він тікав дорогою.
Ветеран розповідає, що в окупованому місті було два старости. Один – людяний, хоч і
ризикував дуже, але попереджав, що можуть
прийти «гості». А інший – вислужувався перед фашистами, «здавав» усіх. Щойно Іван
втік із полону і повернувся додому, староста

прийшов, почав шукати, і хлопця вдруге забрали. Іван Йосипович згадує:
– Усіх полонених дітей привезли в район,
замкнули в сараї. Літо, спека, фашисти в
бочку з-під пального води наллють, ото і вся
відрада для полонених.
Але до Германії він не дійшов, зумів знову
втекти. Згодом, після війни, гидливого старосту вбили вночі. Не простив народ зраднику його гріхи.
У 1945 році Івана Данильченка призвали в
армію. А у травні закінчилася війна, і дивізію,

ЛИСТ У РЕДАКЦІЮ

Зв’язкова з позивним «Берізка»

Ветеран Другої світової війни Ганна Яківна Туріченко народилася в с.
Трушівці Медведівського району Шевченківського округу в 1929 р., але вже понад 40 років живе в Бучі. Під час Другої світової війни її брат Іван пішов у партизани, а юна дівчина була зв’язковою з позивним «Берізка». Пропонуємо уривок з
листа Ганни Яківни до редакції.
«Дорога редакція газети «Бучанські новини». Щиро дякую за змістовну, цікаву, потрібну газету, яку багато років читаю і перечитую, з нетерпінням очікую
новий номер. Цікаві всі статті, від першої до останньої, а особливо мені подобаються про історичні події, життя видатних людей різних епох нашого регіону…
Окупанти стояли в нас на подвір’ї більше місяця. Я щодня, крадучись, носила
їжу брату і виконувала завдання партизанів «Їжака» і «Князя». На той час мені
13-й минав.
Одного разу близько 10-ї ранку вийшла з лісу, а назустріч мені два фашисти.
Обшукали, знайшли в мене лист, схований в пазуху, і почали мене бити кулаками в лице, груди. Звалили з ніг і дуже били. Я плакала й думала, що мене вб’ють
і я більше не побачу своїх рідних. Коли втрачала свідомість почула, як фашист
казав: «Гут, гут».
Прийшла до тями вночі – темно, жодної зірочки. Вся в крові, встати не змогла,
боліло все тіло. Потім почула, як виють вовки в лісі, злякалася, зібрала всі сили і
полізла. До батькової хати дісталася під ранок. Довго не могла ходити… Ніякої
медичної допомоги не було…
Бажаю всім довголіття при хорошому здоров’ї. Щастя, миру, добра, бути чуйними і небайдужими до людей, які потребують нашої допомоги.
З повагою Туріченко Ганна Яківна. Ветеран Другої світової війни,
ветеран праці, заслужений лікар України».

у якій служив, розформували. Івана зарахували в залізничний батальйон. Згадує, як працювали, будували мости через бурхливі ріки
по всій країні і в Польщі. Потім навчання на
курсах, диплом кухаря і служба на армійській
кухні. За сім років Іван Йосипович повернувся до цивільного життя.

Батько і син – героїчні рятівники
з медсанбату

Я

ков Колубенко пішов на війну в 1941
році, служив у медсанбаті водієм. Після
звільнення Києва у 1943 році опинився в
рідних краях, дізнався, що дружина померла й малі діти залишилися одні. 2-річну донечку прихистили родичі, а 8-річного сина
Яков вирішив забрати із собою у медсанбат.
Так Володя два роки прослужив на фронті зі своїм батьком, і дійшли вони разом до
самого Берліна. Батько хоч і хвилювався за
сина, все ж таки фронт не місце для малого
хлопця, але вирішив – поруч буде надійніше. Володі, якого оформили сином полка,
пошили повний комплект обмундирування, тож маленький військовий був готовий до будь-якої погоди. А ще подарували
іменний пістолет, і він став відмінником у
стрільбі. А жили-спали вони разом, в автомобілі. І служили разом.
Навкруги кулі летять, снаряди розриваються, десятки-тисячі загиблих, і ще більше
поранених, чиє життя залежало від сміливості та вправності військових медсанбату.
Вони, не звертаючи уваги на страшенний

ризик, рятували, виносили з поля бою поранених і доставляли їх до госпіталю. І малий
Володя не стояв осторонь, допомагав, як
міг: витягував бійців, бинтував рани…
Хоч Яков намагався оберігати сина, але
ж війна вносить свої корективи, не питаючи. Малий двічі був контужений, і згодом,
коли в післявоєнні роки навчався у школі,
мав проблеми з мовленням. Але то дрібниці. Головне – вижили. Лише досі мурахи бігають по тілу від страшних спогадів.
Ірина БІБА

Хай пам’ять не знає забуття,
а слава не знає кінця

Випускник соловецької школи юнг
Едвабнік Володимир Данилович (19262012) – моя шана та гордість. У 15 років
він добровольцем приїхав навчатися в
школу юнг Військово-Морського флоту на
Соловецькі острови.
Сам він родом із Запоріжжя, але коли
розпочалася війна, був евакуйований до
Ульяновська. А звідти, за письмовим дозволом матері (моєї бабусі), яка попервах і
чути не хотіла про юнг, був направлений на
Соловки навчатися на флотського радиста.
«Хлопчики з бантиками», так назвав свою
автобіографічну повість відомий письменник Валентин Пікуль, яка розповідає про
соловецьку школу юнг – страшну, цікаву та
маловідому сторінку Другої світової війни.
Готували в ній 15-16-річних юнаків, яких за
короткий час навчали військової науки і відправляли на фронт. Йшов 1942 рік...
За розподілом батько поїхав служити на
Чорноморський флот, якому і віддав частину
свого життя з 1942 по 1950 роки. Службу він
проходив у бригаді тралення та загороджен-

До редакції надійшов лист Євгена Едвабніка, у якому чоловік розповів героїчну історію своїх батьків. «Їх, справжніх ветеранів тієї війни, лишилося дуже мало, – пише Євген Едвабнік, – тому низький уклін захисникам Батьківщини, хто живе поруч з нами і вічна пам’ять тим, хто покоїться на визволених землях. Як казав поет «Хай пам’ять
не знає забуття, а слава не знає кінця». Підтримуємо слова Євгена і публікуємо його розповідь про славетних
Володимира і Надію, які жили просто, не героїчно, але були справжніми Героями!
Надія, якій було тільки 14 років, виправила
ня. Вони не тільки чистили акваторію Чорного пам’ятних медалей і знаків.
Усе післявоєнне життя прожив у свідоцтво про народження (ми ще довго
моря від мін, що забезпечувало прохід кораблів, але й брали участь у бойових операціях Запоріжжі, отримав вищу освіту та пройшов святкували жартома дві дати 22 серпня 1927
трудовий шлях від інженера до помічника р. і 2 жовтня 1926 р.) й була зарахована під
– ходили в конвої, висаджували десант.
опіку сестри та дядька як «донька полку»
За розповідями батька про бойові операції директора заводу. Похований у Запоріжжі.
кур’єром. Мама розказувала, що її запроя непогано вивчив географію портів Чорного
моря – Керч, Феодосія, Одеса, Севастополь,
шували на співбесіду до «особого» відділу
Євпаторія. За його участю штурмували
з пропозицією залишитися на окупованій
Констанцу (Румунія) та Бургас (Болгарія). І
території членом підпільної організації, але
хоча за фахом він був радистом, за бойовим
через малий вік щось не склалося. Так вона і
розкладом зобов’язаний був підносити бостала червоноармійцем у складі 188-го стрієкомплекти. Як він жартував: «Під час бою
лецького полку 57-й Армії 3-го Українського
в мене був один шлях: артилерійський склад
фронту.
– кулемет». Найжорсткішими морськими
29 вересня 1943 року отримала контузію,
боями за його участю були супровід коращо потім позначилося на її здоров’ї (в 90-х
роках вона стала інвалідом). У складі армії
бля-госпіталя «Білосток», який чотири годибрала участь у боях за визволення Румунії,
ни атакували та потопили «яструби Герінга»
Болгарії, Угорщини, Австрії. Війну закінчила
та бій з підводним човном фашистів, який
в м. Брук (Австрія).
торпедував тральник «Взрив».
Мені запам’яталася її розповідь про цю
Про перемогу батько та моряки дізналися ДОНЬКА ПОЛКУ
8 травня 1945 року в Одесі. Місто раділо, і
Моя мама Едвабнік (Костенко) Надія дату: вони, молоді сільські українські дівчалюди були щасливі. А 10 травня для траль- Микитівна (1927-2004) народилася в селі та, ніколи в житті не бачили шовкових з меників знову почалися будні. Причому, мир- Іванківці Кіровоградської області. У 1941-му реживом нічних сорочок і одягли їх на святними їх назвати було складно, бо очищення після закінчення навчального року поїхала в кування, бо думали, що це такі модні сукні.
Чорного моря від смертоносних мін тривало гості до сестри Люби в Харків, там її і застала
У 1946 році була демобілізована і разом із
звістка про початок війни.
до 1950 року.
сестрою переїхала в Запоріжжя, де працюВорожі війська дуже швидко просували- вала в школі, а потім багато років – в оргаДемобілізувався Володимир Едвабнік у
військовому званні старшина 2-ї статті, ко- ся, і виїхати додому мати не змогла. Добре, нах місцевого самоврядування на технічмандир відділення штурманських електри- що її сестра була дружиною військового, них посадах. Має державні нагороди: орден
ків, був нагороджений орденом Вітчизняної бойова частина котрого розміщувалася в Вітчизняної війни II ступеня, медаль «За
війни, медалями адмірала Нахімова та ад- Харкові. Завдяки дядькові її сестра Любов взяття Будапешта», «За трудову доблесть»,
мірала Ушакова. Має багато ювілейних та була мобілізована до лав армії у віці 18 років. 12 ювілейних медалей і знаків.
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«Війна, то страшні часи:
голодні й холодні»

Його дружину – Ніну Петрівну, яка
хоч і не була в армії, війна теж не оминула. У 1941 році Ніні було 9 років, сім’я
мешкала на Донбасі. Жінка розповідає
лише кілька моментів з воєнних років:
як мама весь час працювала в окопах, а
дівчинка разом із братиками хазяйнувала вдома. Хоч і маленька була, а має спогади, які не стерлися навіть більш ніж
за 70 років: «Весь час ховалися в льосі. Бомби летять, світ перевертається.
Страшно! – розповідає Ніна Петрівна.
– Мами поруч немає, а я під ліжечко залізу і трясуся вся».
Ця сімейна пара прожила довге і непросте життя. Залишили позаду війну,
відбудували країну, виростили двох діточок, мають дорослих онуків, скромну
хатку в Бучі, чимало медалей і багато-багато спогадів. А ще, посмішку на обличчі
й радість прийдешньому дню.
Спілкувалася
Ірина Левченко

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

3

№ 19 від 9 травня 2019 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

4

СУСПІЛЬСТВО
П’ЯТЬ ЗАПИТАНЬ ПРО
СУБСИДІЇ

1. Чи потрібно у травні повторно
звертатися з документами?
Усім нинішнім субсидіантам, які
не матимуть заборгованості за комуналку, у травні автоматично перепризначать субсидію на новий період. Її з
травня видаватимуть готівкою: пенсіонерам на пенсійну картку чи через
Укрпошту, всім, хто ще не на пенсії, через Ощадбанк.
Тим, у кого будуть борги, буде запропоновано перейти на безготівкову
монетизацію субсидій.
2. Кому потрібно повторно звернутися з документами?
Повторно із Заявою та Декларацією
про доходи потрібно звернутися лише
тим, чиї справи розглядала Комісія,
орендарям житла та внутрішньо переміщеним особам, тим домогосподарствам, в яких з жовтня 2018 року
відбулися зміни у складі сім’ї.
Повторно з документами необхідно
буде звернутися також сім’ям, яким
субсидію було призначено не на всіх
зареєстрованих, а фактично проживаючих в помешканні осіб, та сім’ям, де є
непрацюючі люди працездатного віку,
в яких або відсутні доходи, або вони
менші мінімальної заробітної плати.
Літню субсидію розраховуватимуть
на основі доходів громадян, отриманих у 3-4 кварталах 2018 року.
3. Чи можуть призначити субсидію
на наступний період, якщо є борг?
Важливо, щоб станом на травень
не було простроченої понад місяць
заборгованості за оплату комунальних послуг, тобто послуг, спожитих у
березні. Борги за квітневу комуналку
не братимуться до уваги під час перепризначення субсидії у травні.
Також не братимуться до уваги
управліннями соціального захисту
населення незаконні донарахування в
платіжках споживачів додаткових обсягів природного газу за приведення
до так званих стандартних умов.
Крім того, не враховуватиметься і
заборгованість, що виникла у зв’язку
з тим, що надавач послуги не уклав
договору з Ощадбанком для перерахування сум житлових субсидій у грошовій безготівковій формі.
Тим, у кого будуть борги, після їх
погашення або укладення договору
реструктуризації потрібно буде звернутися із Заявою та Декларацією про
доходи в управління соцзахисту.
4. Чи буде монетизація пільг?
Монетизація пільг стартує з жовтня 2019 року. Вона відбуватиметься
за зразком безготівкової монетизації
субсидій через Ощадбанк.
Тим пільговикам, які бажають отримувати свою пільгу готівкою, восени
потрібно буде звернутися в управління соцзахисту, написати відповідну
заяву і надати реквізити банківського
рахунку в Ощадбанку. Після цього
пільгу виплачуватимуть готівкою.
5. Чи потрібно в жовтні йти в управління соцзхаисту, щоб оформити
субсидію на зиму?
Якщо у травні субсидію буде перепризначено на новий період – 20192020 роки – у жовтні її розмір на
опалювальний сезон розрахують автоматично. До уваги братимуться доходи 1-2 кварталів 2019 року.
Безробітні, які не стояли в цей час
на обліку в Центрі зайнятості, матимуть право на зимову субсидію на
умовах сплати ЄСВ (22% від міні малки – 918,06 грн) за будь-які три місяці
цього періоду. Безробітні в селі мають
право на допомогу без сплати ЄСВ за
рішенням Комісії.
ДЛЯ ЗАПИТАНЬ: гаряча лінія
Управління праці, соціального
захисту та захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи Бучанської міської ради
49-904.

ДАТА

«Ветерани України» відзначили 25-річчя
З нагоди дня народження Бучанської громадської організації журналісти
«БН» поспілкувалися з Йосипом Краснодемським. Він чотири роки тому
очолив ГО «Ветерани України», яка розпочала свою діяльність у минулому
сторіччі під іншою назвою.
– Чому ви обрали саме таку громадську діяльність?
– Тому що ціную ветеранів. Вони, їхні
батьки пережили першу світову війну,
революцію, громадянську війну, щойно люди стали ставати на ноги, і знову
війна…Мільйони загиблих, зруйнована країна, і залишилися загалом діти і
жінки. Я з покоління «дитина війни»,
сам усе бачив і сам брав участь. Ще в
школу не ходив, а вже працював у селі.
Це покоління пройшло через величезні
труднощі. Вони тяжко працювали, аби
підняти країну.
Ветеранів, які ще залишилися, не
можна забути. Їм потрібно допомагати,
вшановувати, вітати, приділяти увагу.
– Розкажіть, будь ласка, історію виникнення організації ветеранів.
– 15 березня 1994 року в Бучі виникла
ветеранська організація, яку зареєстрували три місцеві ветерани. Враховуючи,
що на той час Буча була в складі Ірпеня,
то вона називалася Первинна організація ради ветеранів України в складі
Ірпінської міської організації. З того
часу організація функціонує. Я вхожу в
склад правління організації з 1 березня
2003 року.
– І чим саме займалася організація?
– Усі питання ветеранів вирішували
через ГО: одержати інваліду автомобіль,
квартиру, стати на квартирний облік,
підключити телефон, отримати матеріальну допомогу (а в житті різне трапляється – хтось загинув, помер, сталася

пожежа, інша надзвичайна ситуація),
усі ці питання розглядалися на засіданні правління організації, подавалися в
Раду клопотання, характеристики… І
питання вирішувалося.
– А коли стали опікуватися саме бучанськими ветеранами?
– Хоча ми і вважалися при Ірпені, але
були первинною організацією і працювали лише з бучанцями. А після набуття
Бучею статусу міста у 2008 році ми вже
юридично стали Бучанською міською громадською організацією ветеранів війни та праці, яку очолили Іван Крутько, Лілія Скачкова,
Ніна Сапсай. Чотири роки
тому Івана Крутька поздоровили з 90-річчям і звільнили
від додаткового громадського
обов’язку. З тих пір я керую ГО.
– Яка зараз ситуація, чи є
зміни?
– На цей час
кількість звернень
значно зменшилася завдяки розвитку
Бучанської громади.
Існує програма «З
турботою про кожного», функціонує
Центр надання
адміністративних
послуг.
Такі нововведення сприяють розв’язанню

частини проблемних питань без участі
організації. Та співробітники ГО не сидять без роботи: уважно стежать, чи не
потрапили в біду чи лікарню самотні.
Таким людям завжди потрібна допомога як матеріальна, так і юридична,
і фізична, й «Ветерани України» ними
опікуються. І, як годиться, поздоровити
ветеранів зі святами, приділити увагу,
організувати, підвезти автомобілем за
необхідності, доставити радість та задоволення.
Спілкувалася
Ірина Левченко

ВІЙНА

Мовою цифр і фактів

Звільнено
05.11.1943 р.

від

німецьких

окупантів

РАКІВКА
23.08.1941 р. село, у якому проживало 470
чоловік, було окуповано німецькими військами. 36 хлопців та дівчат вивезли окупанти, закатували чотирьох чоловік та спалили 60 дворів.
Раківку звільнили теж 5 листопада 1943 р.
БУДА-БАБИНЕЦЬКА
Під час Другої світової війни село було
захоплене загарбниками в один день з
Раківкою. Під час німецької окупації із села
до Німеччини було вивезено 28 молодих людей. Закатовано 2 чоловік.
А звільнено село було на два дні пізніше
Раківки 7 листопада 1943 р.

МИРОЦЬКЕ
Під час Другої світової війни село
було окуповано німецькими військами 23.08.1941 р. без бою. На той час в
Мироцькому проживало 1836 осіб, та
при спиртозаводі – 24 людини. Також
хутір Підмироцьке, який входив до
Блиставицької сільської ради (мешкало 148 осіб), захопили німецькі війська
22.08.1941р. При селі діяв партизанський загін. Село було звільнено від німецьких окупантів 06.11.1943 р. о дев’ятій ранку.
ГАВРИЛІВКА
Це село окупували німецькі війська на
два дні пізніше – 25.08.1941 р. На той час
тут проживала 1001 особа.
Під час німецької окупації із села до
Німеччини було вивезено 85 хлопців і
дівчат. Закатовано 5 чоловік та спалено
25 дворів.
Звільнили Гаврилівку від німецьких
окупантів 06.11.1943 р.

ТАРАСІВЩИНА
Німецькі війська окупували село, у якому нараховувалося 860 чоловік, 20.08.1941
р. 78 молодих людей було вивезено до
Німеччини. Закатовано 8 чоловік та спалено
25 дворів. Діяв партизанський загін.
Звільнено – з 5 на 6 листопада 1943 р.
БЛИСТАВИЦЯ
Окупована на два дні пізніше ніж
Тарасівщина і на три раніше Гаврилівки –22
серпня 1941 р. без бою. Окупанти вивезли
із села до Німеччини 45 хлопців та дівчат.
Спалено два будинки, десять чоловік закатовано.
У ніч з 5 на 6 листопада 1943 р. передові частини 2-ї кавалеристської дивізії полковника
Мансурова визволили Блиставицю.
ВОРОНЬКІВКА
Було захоплене окупантами в один день з
Гаврилівкою – 25 серпня 1941р. На той час
у Вороньківці проживало 366 чоловік. До
Німеччини було вивезено 25 молодих людей.

БАБИНЦІ
Окуповано 22.08.1941 р. Село було велике
– у Бабинцях проживало 2200 осіб.
45 хлопців і дівчат окупанти відправили
до Німеччини. Закатовано 10 чоловік та спалено 2 двори.
Звільнили село від німецьких окупантів в
один день із Буда-Бабинецькою 07.11.1943 р.
КЛАВДІЄВО-ТАРАСОВЕ
Село окупували німецькі війська
24.08.1941 р. На той час в КлавдієвоТарасовому мешкало 2023 людини.
До Німеччини було вивезено 26 хлопців і
дівчат. Закатовано 15 чоловік.
Діяв партизанський загін.
Звільнено від окупантів 06.11.1943 р.
ПОРОКОСТЕНЬ
Під час Другої світової війни хутір
Пилиповицької сільської ради було окуповано німецькими військами 24.08.1941 р. На
той час в Порокостені проживало 108 чоловік.
Хутір було звільнено від німецьких окупантів 09.11.1943 р.
Підготував
Керівник архівного відділу БМР
Ігор Бартків

UA:Перший

6:00 М/с «Гон».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:20,2:30,5:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Елiза».
11:25 Д/с «Браво, шеф!»
12:30 Д/с «Тайська кухня».
13:10,17:10,23:50,4:50,5:25 Погода.
13:20 По обiдi шоу.
14:25 Д/с «Кухня По».
15:15 Д/с «Морська кухня».
17:30 Перша шпальта.
18:20,3:05 Тема дня.
19:30 Разом.
19:55 Д/с «Дикi тварини».
21:25,2:55 UA:Спорт.
21:45 Д/с «Особливий загiн».
22:45 Д/с «Свiт дикої природи».
0:00 Телепродаж Тюсо.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:
20 «ТСН».
9:30 «Одруження наослiп».
11:10,12:20 «Мiняю жiнку».
13:30 «Сiмейнi мелодрами».
14:25 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
20:45,21:45 Т/с «Школа». (16+).
22:45 «Грошi 2019».
0:00 Мелодрама «Полюби мене
такою». (12+).
1:00 Комедiя «Я знову тебе кохаю».

Iнтер

1:30 «Речдок».
3:05 «Орел i решка. Шопiнг».
4:15 М/ф «Казка про царя Салтана».
5:10 «Top Shop».
5:40 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,17:40 Новини.
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20 Ранок з Iнтером.
9:50,18:00 «Стосується кожного».
11:35,12:25 Х/ф «Як оженитися i
залишитися неодруженим». (16+).
12:00 «Новини».
14:00 Х/ф «Божевiльне весiлля».
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
По ту лiнiю фронту».
23:50 Х/ф «Лiнкольн для адвоката».

ICTV

4:35 Скарб нацiї.
4:45 Еврика!
4:55 Служба розшуку дiтей.
5:00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:45 Громадянська оборона.
6:35 Факти тижня. 100 хвилин з О.
Соколовою.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Антизомбi. Дайджест.
11:05,13:20 Секретний фронт.

Дайджест.
12:45,15:45 Факти. День.
14:05,16:20 Х/ф «Погоня за
ураганом». (16+).
16:40 Х/ф «Розлом Сан-Андреас».
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Бiльше нiж правда.
21:25 Т/с «Кiборги». (12+).
22:20 Свобода слова.
23:55 Х/ф «Мiсто 44». (18+).

Новий канал

5:35,6:45 Kids` Time.
5:40 М/с «Хай живе король
Джулiан».
6:50 Х/ф «Артур i вiйна двох свiтiв».
8:50 Х/ф «Повстання планети
мавп».
10:50 Х/ф «Планета мавп:
Революцiя». (16+).
13:10 Х/ф «Вiйна за планету мавп».
16:00 Х/ф «Логан: Росомаха». (16+).
19:00 Ревiзор. Магазини.
21:00 Таємний агент.
22:00 Таємний агент. Пост-шоу.
23:40 Х/ф «Пiранiї 3DD». (18+).

СТБ

5:35 Моя правда. Анна Гальєрс.
Чужа серед своїх.
6:30 Моя Правда. Якiв Шнеєрсон.
Зраджений син.
7:25 Т/с «Доньки-матерi», 13-16 с.
9:20 Т/с «Повернення в Едем».
14:10 Хата на тата. (12+).
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Т/с «Доньки-матерi», 17 с.
20:35 Т/с «Доньки-матерi», 18 с.
20:55 Т/с «Доньки-матерi», 19 с.
21:30 Т/с «Доньки-матерi», 20 с.
21:55 Т/с «Доньки-матерi», 21 с.
22:35 Т/с «Доньки-матерi», 22 с.
22:55 Х/ф «Не пiдганяй кохання».

Канал «Україна»

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

ТК «Київ»

9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,2
1:00,23:00,1:30,3:45,6:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
9:15 «Ранок у мегаполiсi».
11:10 «Свiдчення вiйни». (16+).
12:00,13:10,17:10,19:20 «Київ Live».
15:15 «Депутатська приймальня».
16:10,23:45 «Дике виживання».
20:30,7:00 «Служба порятунку».
21:25 «Тихоокеанська вiйна в
кольорi». (16+).
22:30 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:20,3:20 «Київ музика».

Вівторок • 14 травня
UA:Перший

6:00 М/с «Гон».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,2:30,5:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Елiза».
11:25 Д/с «Браво, шеф!»
12:30 Д/с «Тайська кухня».
13:10,17:10,4:50,5:25 Погода.
13:20 Про що спiває Європа.
15:15 По обiдi шоу.
16:15 Д/с «Морська кухня».
17:30 Разом.
18:20,3:05 Тема дня.
19:30 #ВУкраїнi.
19:55 Д/с «Дикi тварини».
20:30 Нашi грошi.
21:25,2:55 UA:Спорт.
22:00 Пiсенний конкурс
Євробачення 2019. Перший
пiвфiнал.
0:20 Телепродаж Тюсо.
4:00 Перша шпальта.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:
20 «ТСН».
9:30 «Одруження наослiп».
10:55,12:20 «Мiняю жiнку».
13:30 «Сiмейнi мелодрами».
14:25 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
20:45,21:45 Т/с «Школа». (16+).
22:45 Мелодрама «Полюби мене
такою». (12+).
1:30 Комедiя «Я знову тебе кохаю».

Iнтер

2:05,18:00,19:00 «Стосується
кожного».
2:50 «Орел i решка. Шопiнг».
4:10 «Подробицi» - «Час».
4:55 «Top Shop».
5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 Т/с «Султан мого серця».
11:00 Т/с «Попелюшка «80».
12:00 «Новини».
12:25 Х/ф «Борсалiно i компанiя».
14:45 «Правила виживання».
15:50,16:45 «Речдок».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
По ту лiнiю фронту».
23:50 Х/ф «Убити гiнця». (16+).

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
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.

12:00,13:20 Антизомбi. Дайджест.
12:45,15:45 Факти. День.
13:30 Х/ф «Пiдривник». (16+).
15:05,16:20 Т/с «Один у полi воїн».
17:50,21:25 Т/с «Кiборги». (12+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
22:15 Т/с «Конвой». (16+).
0:05 Х/ф «Мiсiя порятунку». (16+).
1:50 Т/с «Володимирська, 15».

Новий канал

3:00,1:50 Зона ночi.
3:50 Абзац.
5:35,6:55 Kids` Time.
5:40 М/с «Хай живе король
Джулiан».
7:00 Т/с «Шлях чарiвника».
10:20 Х/ф «Утiкач». (16+).
13:00 Екси. (16+).
17:00,19:00 Гастарбайтери.
21:00 Х/ф «Таксi». (16+).
22:50 Т/с «Сирена». (16+).

СТБ

5:15 Моя правда. Олена Стеценко.
У шлюбi з садистом.
6:10 Т/с «Доньки-матерi», 17-22 с.
9:00 МастерШеф. (12+).
13:30 Хата на тата. (12+).
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Т/с «Доньки-матерi», 23 с.
20:35 Т/с «Доньки-матерi», 24 с.
20:55 Т/с «Доньки-матерi», 25 с.
21:30 Т/с «Доньки-матерi», 26 с.
22:00 Євробачення 2019. 1-й
пiвфiнал.

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 Зоряний шлях.
11:20,3:45 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00 Т/с «Таємницi». (12+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Бiле-чорне», 3 i 4 с. (16+).
23:20 Без панiки.
0:00,2:15 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
1:45 Телемагазин.

ТК «Київ»

8:00,0:35 «Поради лiкаря».
8:50,20:20,1:20,3:10,5:50
«Ситуацiя».
9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,2
1:00,23:00,1:30,3:45,6:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
9:15 «Ранок у мегаполiсi».
11:10,21:25 «Тихоокеанська вiйна в
кольорi». (16+).
12:00,13:10,17:10,19:20 «Київ Live».
15:15 «Депутатська приймальня».
16:10,23:45 «Заборонена iсторiя».
20:30,7:00 «Київськi iсторiї».
22:30 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:20,3:20 «Київ музика».
1:50,4:05 «Життєвi iсторiї».
6:20 «Мультляндiя».
7:30 «Телемаркет».

Середа • 15 травня

UA:Перший

6:00 М/с «Гон».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:20,2:30,5:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Елiза».
11:25 Д/с «Браво, шеф!»
12:30 Д/с «Тайська кухня».
13:10,23:50,4:50,5:25 Погода.
13:20 Енеїда.
14:25 Д/с «Кухня По».
15:15 Д/с «Аромати Грецiї».
15:45 Пiсенний конкурс
Євробачення 2019. Перший
пiвфiнал.
18:20,3:05 Тема дня.
19:30,4:25 Спiльно.
19:55 Д/с «Дикi тварини».
21:25,2:55 UA:Спорт.
21:45 Д/с «Особливий загiн».
22:45 Д/с «Свiт дикої природи».
0:00 Телепродаж Тюсо.
2:00 Нашi грошi.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:
20 «ТСН».
9:30 «Одруження наослiп».
11:00,12:20 «Мiняю жiнку».
13:30 «Сiмейнi мелодрами».
14:25 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
20:45,21:45 Т/с «Школа». (16+).
22:40 Комедiя «Великий».
0:40 Драма «Виннi зiрки». (16+).
2:40 Комедiя «Я знову тебе кохаю».

Iнтер

2:00,18:00,19:00 «Стосується
кожного».
2:45 «Орел i решка. Шопiнг».
4:05 «Подробицi» - «Час».
4:55 «Top Shop».
5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 Т/с «Султан мого серця».
11:00 Т/с «Попелюшка «80».
12:00 «Новини».
12:25 Х/ф «Операцiя «Тушковане
м`ясо». (16+).
14:45 «Правила виживання».
15:50,16:45 «Речдок».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
По ту лiнiю фронту».
23:50 Х/ф «Ворон». (18+).

ICTV

4:20 Служба розшуку дiтей.
4:30 Студiя Вашингтон.
4:35 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40,10:05 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.

11:00 Х/ф «Пiдривник». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:20 Х/ф «Конго». (16+).
15:20 Х/ф «Один у полi воїн». (12+).
16:20 Т/с «Один у полi воїн». (16+).
17:50,21:25 Т/с «Кiборги». (12+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
22:25 Т/с «Конвой». (16+).

Новий канал

3:00,1:45 Зона ночi.
3:50 Абзац.
5:35,7:45 Kids` Time.
5:40 М/с «Хай живе король
Джулiан».
7:30 М/с «Том i Джерi Шоу».
7:50 Т/с «Шлях чарiвника».
11:20 Х/ф «Норбiт». (16+).
13:20 Любов на виживання. (16+).
17:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Таксi 2». (16+).
22:40 Т/с «Сирена». (16+).

СТБ

6:00 Моя правда. Альона Курилова.
Мiсiя здiйсненна.
6:55 Моя правда. Арман та Рубiна
Цибульскi.
7:50 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним. (16+).
8:40 Т/с «Доньки-матерi», 23-26 с.
10:35 МастерШеф. (12+).
13:45 Хата на тата. (12+).
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Т/с «Доньки-матерi», 27 с.
20:35 Т/с «Доньки-матерi», 28 с.
20:55 Т/с «Доньки-матерi», 29 с.
21:30 Т/с «Доньки-матерi», 30 с.
21:55 Т/с «Доньки-матерi», 31 с.
22:30 Т/с «Доньки-матерi», 32 с.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:30,2:5
0 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
11:20,3:40 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00 Т/с «Таємницi». (12+).
19:50 «Говорить Україна».
20:55 Футбол. Фiнал Кубка України.
«Шахтар» - «Iнгулець».
23:50 Гучна справа.

ТК «Київ»

8:00,0:35 «Школа права».
8:50,20:50,1:20,3:10,5:50
«Ситуацiя».
9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,2
1:00,23:00,1:30,3:45,6:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
9:15 «Ранок у мегаполiсi».
11:10 «Тихоокеанська вiйна в
кольорi». (16+).
12:00,13:10,17:10,19:20,21:25 «Київ
Live».
15:15 «Депутатська приймальня».
16:10,23:45 «Заборонена iсторiя».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:20,3:20 «Київ музика».

Астрологічний прогноз на 13–19 травня 2019 року
ОВЕН (21.03-20.04).
На цьому тижнi не варто здiйснювати героїчних вчинкiв. Їх не
оцiнять. Краще постарайтеся впоратися з
накопиченими дрiбними проблемами. Уже
в понедiлок на вас очікує потiк зустрiчей,
дзвiнкiв i паперової роботи, ймовірні й
додатковi клопоти, пов`язанi з органiзацiйними заходами. У п`ятницю остерiгайтеся
плутанини в справах i складнощiв в особистому життi.

РАК (22.06-22.07)
На цьому тижнi вашi спроби вiдокремитися вiд навколишнього
свiту не матимуть бажаного результату. Вам доведеться багато спiлкуватися.
Втiм є шанс зав`язати потрiбне знайомство.
Вашi знання будуть затребуванi, а гумор
доречний. Наприкiнцi тижня можуть вiдбутися подiї, якi дадуть змогу знайти новi
можливостi i перспективи.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
На початку тижня не починайте
нiчого нового, а впорядкуйте все
старе, позбудьтеся поганих думок
про людей i життя загалом. Живiть скромно,
але зi смаком. Намагайтеся менше розповiдати про свої плани, так як доброзичливцi
щиро захочуть допомогти, але можуть зiпсувати всю справу. Впевненiсть у своїх силах ось запорука успiху.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Час замислитися про професiйний рiст i змiцнення вашого авторитету. Не слід вiдмовлятися вiд пропозицiй чогось навчитися. Лiнь, недбалiсть i
неуважнiсть - це не те, що ви зараз можете
собi дозволити. У четвер i п`ятницю контролюйте свої емоцiї, не провокуйте конфлiктнi ситуацiї. У вихiднi подумайте про
конструктивнi змiни в оселі та родинi.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Гарний тиждень для прогулянок,
подорожей, знайомства з новими людьми та рiзноманiтними областями
знань. Виявляйте пiдтримку тим, хто для вас
важливий i цiкавий, постарайтеся не розпорошувати час i сили. Намагайтеся бути
уважними i поблажливими до близьких, вибачте їм їхнi маленькi недолiки i слабкостi.
Дозвольте собi вiдпочити у вихiднi.

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Зiрки рекомендують втiлювати
в життя свої мрiї та бажання. Все
у ваших руках. Настає час продемонструвати свої таланти, вами будуть захоплюватися, у вас закохаються. Нині дуже
успiшний i плiдний перiод. У суботу не
варто бурхливо реагувати на незначнi, але
об`єктивнi зауваження з боку близьких. У
недiлю не бiйтеся зiзнатися у своїх почуттях.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
На цьому тижнi обсяги роботи
можуть зрости, але ви впораєтеся,
тому що вам подобається те, що ви робите. До того ж у вас є надiйний тил - ваша
кохана людина. У середу краще плисти за
течiєю i не форсувати подiї. Наприкінці
тижня близькi нарештi зрозумiють, хто
справжнiй хазяїн, i будуть слухати вас
майже в усьому.

ДІВА (24.08-23.09)
На цьому тижнi слід не тiльки
будувати плани на майбутнє, а й
потихеньку починати їх реалiзовувати.
При цьому не варто змінювати свою точку
зору. У четвер можливі хвилювання й стреси. Не пiддавайтеся негативним емоцiям.
Постарайтеся важливi переговори провести
в п`ятницю. У недiлю вiдвiдаєте друзiв або
запросiть їх у гостi.

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Вiдчуття невпевненостi заважатиме вам зосередитися на роботi,
повiрте, у вас бiльше сил i знань,
нiж ви думаєте. Починаючи із середи, вас
чекає успiх у справах i прибуток. В кiнцi
тижня серед загального занепокоєння i
суєти ви будете пiднiматися, як незламна
скеля, ваше спiвчуття i оптимiзм допоможуть багатьом. Тiльки узгодьте свої плани
з близькими.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Гарний тиждень для поліпшення
енергетичного потенцiалу i змiцнення власного здоров`я. Нинi ви
можете розкрити свої здiбностi i яскраво й
талановито проявити свою натуру. Вiдчуєте
приплив сил, i тому впораєтеся з будь-якою
роботою, за яку вiзьметеся. Єдине, вiд чого
варто утриматися, так це вiд участi в iнтригах
i конфлiктах. Недiля - вдалий день для руйнування всього непотрiбного i застарiлого i
творення нового.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Зiрки на вашому боцi, якщо будете
уважнi i працелюбнi. Завоюйте довiру
начальства, i перед вами вiдкриються
новi можливостi, доведiть свою надiйнiсть.
А ось легковажне ставлення до роботи. Не
забувайте про накопиченi домашнi справи i
проблеми. Можливi розбiжностi з дiтьми, якi
легко залагодити, якщо все обговорити.
РИБИ (20.02-20.03)
На цьому тижнi вiд вас потрібні вiдповiдальнiсть i рiшучiсть. На
роботi проявiть обережнiсть, нехай про вашi успiхи поки не знають колеги,
iнакше це може створити певну проблему у
ваших стосунках. Щоправда, дорога до успiху може виявитися крутою i звивистою. У
суботу бажано вирушити на пiкнiк, у похiд,
поїздку або на екскурсiю.
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Анастасія несе українську пісню
світом

Міжнародний фестиваль - конкурс мистецтв «Європа Молода» високо
оцінив виступ бучанки Анастасії Мурміль: Перша премія в нашої зірочки!

КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР

Актори і друзі – головний принцип
бучанської театральної студії

Театр, сцена, актор… Ці слова, поняття завжди мають під собою підґрунтя таємниці, загадковості й розуміння – це високе мистецтво. Перед
акторами ніяковіють, вважають за честь разом сфотографуватися чи
взяти автограф. Чи народжуються акторами, чи це – удача. А можливо,
важкий щоденний труд?

У
О

ргкомітет фестивалю-конкурсу організовує концерти і поїздки на фестивалі та конкурси за участю лауреатів «Європа Молода» в різних містах України
та за кордоном.
Окрім дипломів за рішенням міжнародного журі, юна співачка отримала запрошення до Італії, Латвії та Білорусі – нести українську пісню світом.
Вітаємо!

«Sandplay» отримав гран-прі
«Квітучої України»

У Києві відбувся ХХ Міжнародний фестиваль-конкурс «Квітуча Україна».
Студія пісочної анімації «Sandplay» взяла участь у трьох вікових категоріях.

В

исококваліфіковане журі під головуванням заслуженої артистки України
Інесси Братущик високо оцінило виступ
наших дітей.
Кожна група юних художників посіла
І місце у своїй категорії. Але найважливіше – одержали Гран-прі фестивалю!
До речі, у колекції призів студії це вже
двадцятий Гран-прі!
Оргкомітет
«Квітуча
Україна»
зазначив:
«Гран-Прі
в
номінації
«Оригінальний жанр» здобула Студія пісочної анімації «Sandрlay» з м. Бучі, яка
подарувала глядачам та журі неймовірний жанр пісочної анімації».

СВЯТО

Пасхальний Благовіст

Традиційно в місті відбувся Великодній захід, якому не завадила навіть
похмура погода і тяжкі сірі хмари.

Р

озпочався Пасхальний Благовіст
святковою Хресною ходою центральною вулицею міста до Київської
площі, у якій взяли участь хореографічні та вокальні колективи громади,
мешканці та гості Бучанської ОТГ.
На площі відбулася спільна молитва,
освячення пасок, майстер-класи, збір
Великоднього кошика для учасників
ООС/АТО, концерт і запальний спільний «Кривий» танець.

часники бутанської студії театрального мистецтва на кожному
занятті, виступі, фестивалі знаходять
відповіді на ці запитання.
Керівник студії Юлія Шатило розповідає, що є дуже багато охочих займатися, зараз у студії близько 40 дітей віком від 4 до 18 років. Але не всі
дітки залишаються, оскільки на початку думають, що це гра, а згодом виявляється – треба ще й працювати.
Десятирічна Поліна Лобова, яка займається в студії близько п’яти років,
зізнається:
– Буває важко вивчити текст,
якщо він великий, імпровізувати, дуже
складно не переживати, особливо на
фестивалях.
Юні актори намагаються все охопити: ставлять повномасштабні спектаклі, декламують вірші, показують проникливі перформанси, тренуються в
імпровізаціях, самі готують декорації.
Нещодавно студія брала участь у ІV
Всеукраїнському фестивалі театрального мистецтва, естрадного вокалу,
художнього слова, мініатюри та монологу «Шлях до успіху-2019», у якому змагалися з колективами з різних
областей України. У журі – народний
артист України Остап Ступка.
Бучанські актори вирішили показати дитячу виставу «Диво для Аліси»,
щоб всі отримали задоволення. А
також сольні номери й імпровізації.
Здобули перемоги в різних номінаціях.
До цього мали успіх у Львові – призові
місця дісталися учасникам студії і, як
зазвичай, диплом за перше місце в маленької п’ятирічної Софії Колбасіної,
яку колеги з любов’ю називають талісманом.
Її мама Юлія розповідає, що Соня в
три з половиною роки була дуже активною, і тому вирішили спробувати
її в акторстві:
– З першого дня тут почувається як
риба у воді. І пам’ять розвиває, і дуже
донці подобається. У Соні вже в багажі
багато ролей у різних творах, і нагороди журі, яке оцінило талант дівчинки.
Найдивніше в цій театральній студії,
це повне порозуміння і повага один
до одного учасників різного віку. Як

справжні професійні актори юнаки,
дівчата й зовсім маленькі діточки виступають на одній сцені, разом вигадують імпровізовані сценки за завданням керівника, швидко розуміються,
хто буде лідером, і показують гарний
результат.
– У студії є особливість: маленькі
діти займаються з дорослими на одному рівні, – акцентує Яна, мама чотирирічної Олександри, – немає ніякої
упередженості, є гарний контакт між
юними акторами. І це підтягує малюків.
– Це дружба, – розповідає Юлія
Шатило. – Вони один одного підтримують, допомагають і, коли треба, збираються командою і працюють.
У репертуарі студії є веселий мюзикл «Бременські музиканти» із піснями і танцями, «Клаптики по закутках».
А є серйозна вистава «Опудало» та
прониклива – «Світ для них»: про незрячого хлопчика, який уві сні бачить
світ яскравим і кращим, а коли прокидається, розуміє, що він інший.
Юлія Шатило за фахом психолог, але
має хобі всього життя: вокал й акторську майстерність. І своїми вміннями
щиро ділиться з вихованцями.

11-річна Аліса розповіла, що збирається стати актрисою. Театральним
мистецтвом займається вже п’ять років і стверджує, що уроки акторської
майстерності допомагають їй у житті:
стала менш сором’язливою, більш товариською.
– Крім акторських занять одна з
таких місій, яку хочеться донести –
це розвиток спілкування. Вони мають
отримувати задоволення від цього
гуртка, від комунікації. І хоча буває
дуже важко, але є мотивація: спектаклі, фестивалі. Дітки «включаються»
і працюють, адже мають бажання виграти, показати себе.
Вихованці студії, займаючись акторською майстерністю, розвивають
пам’ять, уяву, фантазію, дикцію, пластику, а також отримують справжнє задоволення від взаємного спілкування і
дружби, яка існує в колективі.
Спілкувалася Ірина Левченко

Закінчення. Початок на стор. 1

Д

о Бучі на змагання приїхали 47 команд
із різних міст України, а також – з
Білорусі, у журі – майстри спорту міжнародного класу.
Організатор турніру Вікторія Кролі
вець, директор спортивного клубу художньої гімнастики м. Буча «Olympic dream»,
зазначила, що третій турнір видався набагато кращим, ніж попередні два:

– Люди знають, що в нас якісна організація, ми вдосконалюємося, і до нас
з кожним роком приїжджає більше охочих позмагатися. Є команди зі школи
олімпійського резерву, школи Дерюгіних,
приїхала команда з Білорусі, тож ми вже
вийшли на міжнародний рівень.

Від імені Бучанського міського голови
Анатолія Федорука виступив заступник Сергій Шепетько, подякував юним
гімнасткам за талановиті, професійні
виступи і побажав у майбутньому стати
олімпійськими чемпіонками.
Крім того, спортсменки та гості отримали два подарунки від організаторів:
виступ Аріни Захарової зі спортивного
клубу міста Буча та пісенне привітання
Вероніки Коваленко, фіналістки «Голос
діти» з команди Монатіка.
Головний суддя турніру,
тренер школи художньої гімнастики «Школа Дерюгіних»
Еліна Хозлу зазначила:
– У першу чергу я їду
сюди, тому що тут чудові
люди: тренери, організатори,
спортсмени та їхні батьки.
І гарне місто. А змагання з
кожним роком набирають
обертів, стають сильнішим,
приїжджає більше дітей із різних міст.
Приємно, що в Бучі проходять змагання
на такому високому рівні, який щороку
зростає.
Юні гімнастки показали свої виступи,
журі визначилося з оцінками і найкращі
отримали медалі, нагороди і подарунки.

НАША ГОРДІСТЬ

Перше місце – результат упевненої
невтомної боротьби над собою

Дев’ятирічний бучанець Назар Аблаєв здобув перемогу у Всеукраїнському турнірі зі змішаної боротьби ММА. Також він срібний призер чемпіонату з Хортингу та золотий – чемпіонату Києва і Київської області з ММА.
азар почав займатися спортом у семирічному віці з доволі банальної причини: у першому класі, як самого маленького
й слабкого, його ображали однокласники.
Мама – Олена Докай, дала сину мудру пораду: «Проблеми в житті виникатимуть
завжди, і не потрібно від них тікати. Треба
навчитися їх долати». І разом вирішили, що
найкращий спосіб – зайнятися спортом.
У сусідньому будинку діяв спортклуб,
тож хлопчик почав у ньому займатися боротьбою. Невдовзі вже було і перше серйозне змагання, на якому Назар програв майже відразу – на 20 секунді.
Після цього для Назара, як і більшості
спортсменів його віку, котрі зазнали невдаТренер Валентин Куріленко, засновник
чі, найважчим стало перебороти себе, свій
страх поразки, вийти знову на ринг й взяти спортклубу зі змішаних єдиноборств
«Пітбуль», розповів, що Назар розпоучасть у змаганнях.
Усе ж Назар продовжив займатися бо- чав виступати в кікбоксінгу, але згодом
ротьбою, відпрацьовувати техніку бою, зайнявся змішаними єдиноборствами,
а також – футболом, завдяки якому зміц- а це виступи в різних видах змагань: кікнював витривалість організму. Тренувався боксинг, боротьба, хортинг, ММА.
щодня по кілька
– Назар тренуєтьзанять. При цьому
ся добре, має сильКросфіт-тренування – це еле- ний характер, – додає
обов’язково приділяв увагу навчанню менти інтервальних тренувань Валентин Куріленко. –
в школі, на чому на- високої інтенсивності, важкої У хлопчика добре праполягали і батьки, і атлетики, пліометрики, пауер- цює м’язова пам’ять,
тренери. Адже мало ліфтингу, гімнастики, гирьового він слухає поради тремати бездоганно тре- спорту, вправ стронгменів, бігу нера, швидко схоплює
і для свого віку має
новане тіло, необхід- та інших.
дуже гарний рівень.
но володіти гострим
Перед
змаганнями
і аналітичним розумом. Розробити, а під час поєдинку навіть тренування тривають у жорсткому режимі:
різко змінити тактику та стратегію бою, більше фізичних навантажень, контроль
розуміти психологію супротивника, лише ваги – учасник має бути у формі, кросфіт,
боротьба, спаренги, марафон – безперервні
так можна досягти перемоги!
Два роки роботи над собою, вправного бої з різними спортсменами на час. Назар
поєднання навчання в школі, шість трену- добре підготувався і виборов перемоги в
вань на тиждень з боротьби і три – з фут- трьох чемпіонатах досить високого рівня!
Мама Олена розповіла, що не їздить на
болу дали бажаний результат. Нещодавно
Назар Аблаєв упевнено взяв участь у зма- змагання, адже так сильно хвилюється під
ганнях, відразу спробував себе в різних час поєдинку, що своїми неприборканими
видах – ММА, хортинг, боротьба і здобув емоціями заважає сину-спортсмену. У той
призові місця. Спочатку виграв I місце же час, хоч і знає, що в будь-який момент
чемпіонату Києва і Київської області зі змі- Назар може отримати травму, підтримує
шаної боротьби ММА, потім – «золото» у бажання сина займатися боротьбою. Адже
Всеукраїнському турнірі. Крім того, він спорт дав хлопчику впевненість, розсудлисрібний призер чемпіонату, організованого вість, врівноваженість, вміння поважати
Всеукраїнською організацією Хортинг. І те- супротивника, розуміння, що силу необпер дев’ятирічний бучанець добре розуміє, хідно направляти лише на добрі справи.
що перемога – це наполеглива боротьба над
собою, яку він виграв і здобув нагороди!
Ірина Левченко

Н

СПОРТ

«Меліоратор» – «Кудрівка»,
не проста, але вагома, перемога
«Ювілейний» стадіон приймав дебютанта обласного чемпіонату –
«Кудрівку» Ірпінь.

Н

езважаючи на рясні дощі протягом
тижня, газон у Бучі був ідеальний.
Чого не скажеш про гру «Меліоратора»
в першому таймі. Господарі, які вийшли в незвичній для себе білій формі, за
45 хвилин не створили бодай моменту
для голу, діяли інертно та без агресії.
Натомість ірпінці виходили з оборони за рахунок діагоналей на протилежний фланг, що нерідко ставило
в глухий кут нашого лівого оборонця Дмитра Басалкевича. «Кудрівка» в
першому таймі мала б забивати голи:
з 5 метрів «розстрілювала» голкіпера
бучанців Юрія Яковчука, але він зіграв
бездоганно, відбивши складний удар
від нападника супротивника.
У другому таймі нарешті прокинулися фланги господарів. Особливо
активним був Басалкевич, який після
травми Мар’євича перейшов в атаку
на фланг. Перший момент він зіпсував,
коли вийшов на рандеву з голкіпером,
але досвідчений Сабатюк переміг у цій

дуелі. З другої нагоди, після розрізного
пасу від Владислава Парубця, Дмитро
майстерно на замаху поклав оборонця
гостей на «п’яту точку» і з незручної
правої пробив в дальню дев’ятку. 1:0
на 70-й хвилині!
А через 13 хвилин Олег Скуратівський,
скориставшись обрізкою в центрі поля,
втік по флангу, на шляху обіграв опонентів і майстерно закинув м’яча на дальню
стійку, де набігав Дмитро Басалкевич,
який не дав м’ячу опуститися і сильно
пробив Сабатюка. 2:0, і це перемога!
Наразі бучанці на першому місці.
Чемпіонат триває.

Перший турнір із силової підготовки
пройде в Бучі

Діти віком від 3 до 18 років змагатимуться на базі Бучанської школи № 2
(вул. Шевченка, 14 ) у неділю 12 травня, з 14.00 до 18.30.

У

змаганнях братимуть участь більше 100 дітей із Бучі, Ворзеля, Кичеєвого,
Ірпеня, Гостомеля та Коцюбинського.
Організатори очікують ще додаткові заявки на участь у турнірі від спортивних
клубів і секцій Києва.

Футболісти гімназії боротимуться
за золотий кубок обласного етапу
турніру «Шкіряний м’яч – 2019»

Команда Бучанської Української Гімназії стала одним із шести фіналістів
обласного етапу футбольного турніру «Шкіряний м’яч COCA – COLA» сезону 2019 року серед юнаків 2006 року народження, здобувши перемогу в
зональному етапі.
тап, в якому змагаються команди з Бучанської
об’єднаної
територіальної
громади, проходить у селищі
Бородянка.
Із шести районів та міст
області, які розподілені в
нашу зону, в змаганнях взяли
участь тільки дві.
Команда Бучанської гімназії за пенальті переграла
команду Пісківської ОТГ та
стала фіналістом обласного
етапу, який відбудеться 12
травня.

Е

Розклад матчів IV туру

IV відкритого чемпіонату Бучанської об’єднаної територіальної громади з футболу серед команд-аматорів 2019 чемпіонату Київської області
серед дитячо-юнацьких команд
9 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР
9:00 ПМК ФК «Стальпрофіль» ( Буча) – ФК «Буча-Квартал» (Буча)
14:00 ПМК ФК «Фенікс» (Немішаєве) – ФК «КАтаН» (Бабинці)
16:00 ПМК ФК «Буча-03» (Буча) – ФК «Eurostone» (Клавдієве)
11:00 -14:00 ПМК-Арена ДЮСШ м. Буча – «Діназ-2» м. Вишгород (2006-2007,
2008-2009)
12 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ
10:00 Ювілейний ФК «Арсенал» (Буча) – ХФК «ІБЦ» (Ірпінь)
10:00 ПМК ФК «Олімпік» ( Буча) – ФК «Зірка» (Ворзель)
13:00 Ірпінь ФК «Чемпіон» (Ірпінь) – ФК «Курсор» ( Буча).
ФК «Здвиж-Блиставиця» пропускають тур.
12:00 -14:00 ПМК-Арена ДЮСШ м. Буча – ЦС «Фаворит» м. Бориспіль (20042005)
Приходьте вболівати і насолоджуватися грою!
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Четвер • 16 травня
UA:Перший

6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,2:30,5:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Елiза».
11:25 Д/с «Браво, шеф!»
12:30 Д/с «Тайська кухня».
13:10,17:15,4:50,5:25 Погода.
13:20 Про що спiває Європа.
15:15 Енеїда.
16:15 Д/с «Морська кухня».
17:30 #ВУкраїнi.
18:20,3:05 Тема дня.
19:30 Перший на селi.
19:55 Д/с «Боротьба за виживання».
20:30 Схеми. Корупцiя в деталях.
21:25,2:55 UA:Спорт.
22:00 Пiсенний конкурс
Євробачення 2019. Другий пiвфiнал.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:
25 «ТСН».
9:30 «Одруження наослiп».
10:55,12:20 «Мiняю жiнку».
13:30 «Сiмейнi мелодрами».
14:25 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
20:35 «Чистоnews».
20:45,21:45 Т/с «Школа». (16+).
22:30 «Право на владу».

Iнтер

2:40 «Орел i решка. Шопiнг».
4:00 «Подробицi» - «Час».
4:55 «Top Shop».
5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,17:40 Новини.

7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 Т/с «Султан мого серця».
11:00 Т/с «Попелюшка «80».
12:00 «Новини».
12:25 Х/ф «Попелюшка «80».
12:35 Х/ф «Осiнь у Нью-Йорку».
14:45 «Правила виживання».
15:50,16:45 «Речдок».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
По ту лiнiю фронту».
23:50 Х/ф «Побiчний ефект». (16+).

ICTV

4:25 Студiя Вашингтон.
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.
10:05 Секретний фронт. Дайджест.
11:00 Х/ф «Мiсiя спасiння». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:20 Х/ф «Мiсiя порятунку 2: Точка
удару». (16+).
14:55,16:20 Т/с «Танк». (16+).
17:45,21:25 Т/с «Кiборги». (12+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:20 Антизомбi.
22:15 Х/ф «Червоний». (12+).

Новий канал

3:00,2:40 Зона ночi.
3:15 Абзац.
5:05,6:55 Kids` Time.
5:10 М/с «Хай живе король
Джулiан».
7:00 Т/с «Шлях чарiвника».
10:40 Х/ф «Метро». (16+).
13:00 Хто проти блондинок. (12+).
17:00 Хто зверху? (12+).

21:00 Х/ф «Таксi 3».
22:40 Т/с «Сирена». (16+).
2:35 Служба розшуку дiтей.

СТБ

7:55 Т/с «Доньки-матерi», 27-32 с.
10:50 МастерШеф. (12+).
13:05 Хата на тата. (12+).
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Т/с «Доньки-матерi», 33 с.
20:35 Т/с «Доньки-матерi», 34 с.
20:55 Т/с «Доньки-матерi», 35 с.
21:35 Т/с «Доньки-матерi», 36 с.
22:00 Євробачення 2019. 2-й
пiвфiнал.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:45 Зоряний шлях.
11:20,3:45 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00 Т/с «Таємницi». (12+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Бiле-чорне», 5 i 6 с. (16+).
23:20 Контролер.

ТК «Київ»

9:15 «Ранок у мегаполiсi».
11:10 «Свiдчення вiйни». (16+).
12:00,13:10,17:10,19:20 «Київ Live».
15:15 «Депутатська приймальня».
16:10,23:45 «Заборонена iсторiя».
20:30 «Прогулянки мiстом».
21:25 «Тихоокеанська вiйна в
кольорi». (16+).
22:30 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:20,3:20 «Київ музика».

П`ятниця • 17 травня
UA:Перший

6:00 М/с «Гон».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,0:40,5:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Елiза».
11:25 Д/с «Браво, шеф!»
12:30 Д/с «Тайська кухня».
13:10 Погода.
13:20 Сильна доля.
14:25 Д/с «Кухня По».
15:15 Д/с «Аромати Грецiї».
15:40 Пiсенний конкурс
Євробачення 2019. Другий
пiвфiнал.
18:20,1:30 Тема дня.
19:30,2:20,4:05 Розсекречена
iсторiя.
20:30,3:15 Спiльно.
21:25,1:05 UA:Спорт.
22:00 Перша шпальта.
22:35 Як дивитися кiно.
23:00 Х/ф «На межi».
3:40 Складна розмова.

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».
9:30 «Одруження наослiп».
10:55,12:20 «Мiняю жiнку».
13:30 «Сiмейнi мелодрами».
14:25 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
20:25 «Чистоnews».
20:35 «Лiга смiху».
22:35 Бойовик «Вiктор
Франкенштейн». (16+).
0:35 Драма «Будинок з
башточкою».
2:10 Драма «Виннi зiрки». (16+).

2:40 «Орел i решка. Шопiнг».
4:00 «Подробицi» - «Час».
4:55 «Top Shop».
5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 Т/с «Султан мого серця».
11:00,12:25 Т/с «Попелюшка «80».
12:35 Х/ф «Фатальна красуня».
14:45 «Правила виживання».
15:50,16:45,23:50 «Речдок».
20:00 «Подробицi тижня».

ICTV

4:00 Скарб нацiї.
4:10 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 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.
11:05,13:20,22:50 «На трьох». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
15:15,16:20 Т/с «Танк». (16+).
17:45 Т/с «Кiборги». (12+).
18:45,1:40 Факти. Вечiр.
20:10,21:35 Дизель шоу. (12+).
23:50 Х/ф «Мiсiонер». (16+).
2:05 Т/с «Володимирська, 15».

Новий канал

3:00 Зона ночi.
3:50 Абзац.
5:25,6:45 Kids` Time.
5:30 М/с «Хай живе король
Джулiан».
6:50 Т/с «Шлях чарiвника».
10:10 Пацанки. Нове життя. (16+).
15:20 Х/ф «Таксi». (16+).
17:10 Х/ф «Таксi 2». (16+).
19:00 Х/ф «Таксi 3».
20:50 Х/ф «Команда А». (16+).

Iнтер

1:55,18:00 «Стосується кожного».

23:00 Х/ф «Стiльниковий».
1:00 Х/ф «Непереможний».

СТБ

6:55,17:55 Хата на тата. (12+).
10:15,20:00 Холостяк. (12+).
13:10,23:55 Х/ф «Дорогий Джон».
15:35 Х/ф «Найкраще в менi». (16+).
22:40 Холостяк. Як вийти замiж.
23:40 Небачене Євробачення 2019.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:0
5 Сьогоднi.
9:30,5:35 Зоряний шлях.
11:20,3:55 Реальна мiстика.
13:30 Т/с «Солона карамель»
15:30 Т/с «Солона карамель». (12+).
18:00 Т/с «Таємницi». (12+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Бiле-чорне», 7 i 8 с. (16+).
23:20 По слiдах.
0:00,2:15 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
1:45 Телемагазин.

ТК «Київ»

8:00,0:35 «Школа права».
8:50,20:20,1:20,3:10,5:50
«Ситуацiя».
9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,2
1:00,23:00,1:30,3:45,6:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
9:15 «Ранок у мегаполiсi».
11:10 «Тихоокеанська вiйна в
кольорi». (16+).
12:00,13:10,17:10,19:20 «Київ Live».
15:15 «Депутатська приймальня».
16:10,23:45 «Заборонена iсторiя».
20:30,3:20 «Якiсне життя».
21:25 «Київ Live. Пiдсумки».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:20 «Київ музика».
1:50,4:05 «Життєвi iсторiї».
6:20 «Мультляндiя».
7:00 «Прогулянки мiстом».
7:30 «Телемаркет».

Субота • 18 травня
UA:Перший

6:00,8:10,5:20 Напам`ять.
6:35,7:05,10:50,16:30,2:00
Розсекречена iсторiя.
7:00,8:00,9:00,21:35,2:50,5:00
Новини.
8:25 Д/ф.
8:45,17:45 Свiдки геноциду 1944-го.
9:05 «Мустафа».
12:00 Хвилина мовчання:
Пам`ятi жертв геноциду
кримськотатарського народу.
12:03 Документальна програма.
13:00,18:00 Спецпроект до
Дня пам`ятi жертв депортацiї
кримськотатарського народу.
22:00 Пiсенний конкурс
Євробачення 2019. Фiнал.
3:15 «Кенгiр. Сорок днiв волi».
4:35 «Левко Лук`яненко. Йти за
сумлiнням».

Канал «1+1»

6:00,19:30 «ТСН».
6:45 «Грошi».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 «Свiт навиворiт 4: В`єтнам».
10:55,12:00,13:05,14:10,15:05,16:
00,17:15,18:25 «Свiт навиворiт 3:

Танзанiя, Ефiопiя».
20:15 Драма «Той, що вижив». (16+).
23:10 Драма «Чужа молитва». (12+).
1:00,4:35 Драма «Пiсня пiсень».

Iнтер

1:40 «Стосується кожного».
3:10 «Орел i решка. Курортний
сезон».
4:25 «Школа доктора
Комаровського. Невiдкладна
допомога».
4:45 «Top Shop».
5:15 Х/ф «Бiлий птах з чорною
вiдмiтиною».
7:00 «Слово Предстоятеля».
7:10 «Чекай на мене. Україна».
9:00 «Шiсть соток».
10:00 «Готуємо разом. Випiчка».
11:00 Х/ф «В небi «Нiчнi вiдьми».
12:30 Х/ф «А зорi тут тихi...»
16:10 Т/с «Султан мого серця».
20:00 «Подробицi».
20:30 Т/с «Нi кроку назад». (12+).

ICTV

4:55 Скарб нацiї.
5:05 Еврика!
5:15 Факти.

БЛАНК ПЕРЕДПЛАТИ НА 2019 РІК

5:40 Бiльше нiж правда.
7:20 Х/ф «Конго». (16+).
9:20 Т/с «Володимирська, 15». (16+).
11:15,13:00 Т/с «Конвой». (16+).
12:45 Факти. День.
15:15 Т/с «Кiборги». (12+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Смертельна зброя».
21:25 Х/ф «Смертельна зброя 2».
23:30 Х/ф «Червоний». (12+).
1:35 Х/ф «Секретний ешелон».

Новий канал

3:05 Служба розшуку дiтей.
3:10,3:00 Зона ночi.
5:55,9:35 Kids` Time.
6:00 М/с “Лунтiк”.
9:40 Ревiзор. Магазини.
11:20 Таємний агент.
12:30 Таємний агент. Пост-шоу.
14:10 Гастарбайтери.
16:10 М/ф «Як зловити перо
Жарптицi».
17:40 М/ф «Iван Царевич i Сiрий
Вовк 2». (16+).
19:00 Х/ф «Хiтмен». (16+).
21:00 Х/ф «Хiтмен. Агент 47». (16+).
23:00 Х/ф «Поцiлунок дракона».
1:00 Х/ф «Непереможний».

16:50 Т/с «Подаруй менi життя»
20:00 Т/с «Подаруй менi життя».
22:00 Т/с «Легковажна жiнка»
1:35 Телемагазин.
2:05 Т/с «Легковажна жiнка»
3:30 Реальна мiстика.

СТБ

4:20 Страва честi. (12+).
5:15 Т/с «Загадка для Анни».
9:10 Т/с «Доньки-матерi», 17-36 с.
19:00 МастерШеф. Професiонали.
22:00 Євробачення 2019. Фiнал.

Канал «Україна»

ТК «Київ»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,5:10 Зоряний шлях.
8:10 Т/с «Бiле-чорне», 1-6 с. (16+).
15:20 Т/с «Бiле-чорне», 7 i 8 с. (16+).

8:00 «Дика робота». (12+).
9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,21:00,2
3:15,1:25,3:30 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
9:15,11:10 «Ранок у мегаполiсi».

12:00 «Якiсне життя».
12:30 «Прогулянки мiстом».
13:10,1:45 «Gorod «S».
15:10 Х/ф «Повернення до
Бургундiї». (16+).
17:10 «Заборонена iсторiя». (16+).
18:00 «Ситуацiя».
18:10 Х/ф «Людська пiдлiсть». (12+).
21:25 Х/ф «М`ясник». (16+).
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:35 «Київськi iсторiї».
0:00,4:55 «Київ Live. Пiдсумки».

Недiля • 19 травня
UA:Перший

6:00,7:40,8:10,9:45 Напам`ять.
7:00,8:00,9:00,21:00 Новини.
7:10 «Микола Руденко. Формулу
життя знайдено».
8:30 «Левко Лук`яненко. Йти за
сумлiнням».
9:05 «Олесь Шевченко. Як на
сповiдi».
10:25 Д/ф.
10:55,12:03 «Кенгiр. Сорок днiв
волi».
12:00 Хвилина мовчання: Пам`ятi
жертв полiтичних репресiй.
12:35,18:05 Розсекречена iсторiя.
13:45 «Етапом через пiв-Землi:
iсторiя ув`язнення Сенцова i
Кольченка».
14:55,16:30,21:30 Документальна
програма.
15:55 Перший на селi.
19:10 Спецпроект до Дня пам`ятi
жертв полiтичних репресiй.
23:50 Погода.
0:00 Телепродаж Тюсо.

Канал «1+1»

6:00 «ТСН».
6:35 М/ф.
6:45 «Українськi сенсацiї».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:45,11:00 «Свiт навиворiт 3:
Танзанiя, Ефiопiя».
11:40 Т/с «Школа». (16+).
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 Бойовик «Джон Уїк». (16+).
22:55 Драма «Той, що вижив».
(16+).
1:35 Драма «Чужа молитва». (12+).
3:20 «Свiт навиворiт 3: Танзанiя,
Ефiопiя». (16+).

Iнтер

2:35,10:00 «Орел i решка.
Мегаполiси».
3:20,11:00 «Орел i решка.
Морський сезон 3».
4:05 «Орел i решка. Курортний
сезон».
5:35 «Подробицi» - «Час».
6:05 Х/ф «Циганка Аза».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
12:00 Т/с «Голос з минулого», 1-4
с. (12+).

15:30 Т/с «Слiдчий Горчакова».
(12+).
20:00 «Подробицi».
20:30 «Правила виживання».
22:00 Т/с «Нi кроку назад». (12+).
0:10 «Речдок».

ICTV

4:20 Скарб нацiї.
4:30 Еврика!
4:40 Факти.
5:05 Громадянська оборона.
6:45 Антизомбi.
8:30 Т/с «Володимирська, 15».
(16+).
12:15,13:00 Х/ф «Детонатор». (16+).
12:45 Факти. День.
14:20 Х/ф «Смертельна зброя».
(16+).
16:25 Х/ф «Смертельна зброя 2».
(16+).
18:45 Факти тижня. 100 хвилин з О.
Соколовою.
20:35 Х/ф «Смертельна зброя 3».
(16+).
22:55 Х/ф «Смертельна зброя 4».
(16+).
1:25 Х/ф «Чорнокнижник». (18+).
3:05 Т/с «Кримiнолог».

Новий канал

3:00,1:00 Зона ночi.
5:55,8:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Лунтiк».
8:20 Х/ф «Голос монстра». (12+).
10:30 М/ф «Подорож на край
свiту».
12:20 М/ф «Як зловити перо
Жарптицi».
13:50 М/ф «Iван Царевич i Сiрий
Вовк 2». (16+).
15:10 Х/ф «Хiтмен». (16+).
17:10 Х/ф «Хiтмен. Агент 47». (16+).
19:10 Х/ф «Механiк». (16+).
21:00 Х/ф «М`ята». (16+).
23:00 Х/ф «Еверлi». (18+).

СТБ

6:20 Моя правда. Ектор ХiменесБраво.
8:10 Холостяк. Як вийти замiж.
(12+).
9:10 Страва честi. (12+).
10:05 Т/с «Загадка для Анни».
16:00 МастерШеф. Професiонали.
(12+).
19:00 Слiдство ведуть екстрасенси.

(16+).
21:00 Один за всiх. (16+).
22:15 Я соромлюсь свого тiла. (16+).

Канал «Україна»

6:30 Сьогоднi.
7:30 Зоряний шлях.
8:50 Т/с «Подаруй менi життя».
(12+).
13:00 Т/с «Кращий за всiх». (12+).
17:00 Т/с «Чужий грiх», 1 i 2 с.
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Чужий грiх».
22:50 Т/с «Легковажна жiнка», 7-9
с. (16+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Легковажна жiнка». (16+).
4:00 «Говорить Україна».

ТК «Київ»

8:00 «Дика робота». (12+).
9:00,11:00 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
9:15,11:10 «Ранок у мегаполiсi».
12:00 Х/ф «Людська пiдлiсть».
14:50,18:15 «Ситуацiя».
15:00 «Заборонена iсторiя». (16+).
15:50 Х/ф «Древо життя». (16+).
18:25 Х/ф «Серце, сповнене
кохання».
21:00,1:25 «СТН-тижневик».
21:30,1:55 «СТН-спорт-тижневик».
21:50 Х/ф «Останнiй портрет».
(16+).
23:40 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:45 Х/ф «Повернення до
Бургундiї». (16+).
2:15 «Gorod «S».
3:55 «Життєвi iсторiї».

Архівний відділ Бучанської міської ради оголошує конкурс
на заміщення вакантних посад:
• Заступник начальника відділу – керівник сектору по роботі документів з кадрових
питань (особового складу).
Вимоги: наявність вищої освіти відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи на відповідних посадах
на державній службі, органах місцевого самоврядування не менше одного року або
стаж роботи на відповідних посадах в інших сферах управління не менше двох років,
знання Конституції України, Законів України «Про запобігання корупції», «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про
Національний архівний фонд та архівні установи»; трудове законодавство, керівні матеріали і документи з ведення архівної справи на підприємстві; правила та норми охорони праці, практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції служби; знання основ діловодства та правил ділового етикету, досконале володіння
державною мовою, навиками роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.
До заяви про участь у конкурсі додаються такі документи:
−− заповнена особова картка за формою (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Національного
агентства України з питань державної служби 05.08.2016 №156),
−− копія паспорта,
−− копії документів про освіту,
−− 2 фотокартки розміром 3х4 см.,
−− декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік подається у порядку, визначеному Законом
України «Про запобігання корупції» (в електронному вигляді),
−− посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою,
−− Копія військового (за наявності).
Документи необхідно подавати до архівного відділу Бучанської міської ради, за
адресою: м. Буча, вул. Енергетиків, 12, прим. 414.
Додаткова інформація відносно функціональних обов’язків, розміру та умов
оплати праці надається кадровою службою за телефоном (04597) 48864.
Термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів із дня оголошення про проведення конкурсу).
Відділ культури, національностей та релігій Бучанської
міської ради оголошує конкурс на посаду
• ЗАВІДУВАЧА ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ
Прийом документів для участі в конкурсі та формування конкурсної комісії
здійснюються протягом 30 днів з дня оголошення конкурсу.
Вимоги до кандидата:
−− повна вища освіта;
−− стаж роботи у сфері культури не менше трьох років;
−− володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними
якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові
обов’язки;
−− досвід роботи на керівних посадах в органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності не менше трьох
років.
Для участі в конкурсі необхідно:
−− подати заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
−− автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і
місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому
числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність
судимості;
−− копію документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;
−− два рекомендаційні листи довільної форми;
−− мотиваційний лист довільної форми;
−− проект програми розвитку Центру культури і дозвілля на один і п’ять років.
Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.
Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.
Зазначені документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня
опублікування оголошення за адресою: 08292, м. Буча, вул. Героїв Майдану, 15,
відділ культури національностей та релігій Бучанської міської ради, або на електронну адресу kulturabucha@ukr.net
Довідки за телефоном: (04597) 2 50 06,(04597) 26993
Дата початку приймання документів: 25 квітня 2019 року;
Дата початку формування конкурсної комісії: з 25 квітня 2019 року;
Відповідно до вимог статті 21 Закону України «Про культуру» відділ культури
приймає пропозиції від громадських організацій у сфері культури відповідного
функціонального спрямування щодо кандидатів до складу конкурсної комісії.

ПОВІДОМЛЕННЯ
У провадженні Київського окружного адміністративного суду перебуває справа № 320/1030/19 за позовом Чиляєвої І.А. до Бучанської міської ради про визнання незаконним та скасування рішення Бучанської міської ради від 24.01.2019 №
2929-53-VII «Про затвердження матеріалів «Детальний план території, орієнтовною площею 5,0 га, що розташована в межах вулиць І.Руденка, Сім`ї Забарило,
бульвару Богдана Хмельницького та існуючої житлової і громадської забудови
в м. Буча Київської області, для розміщення громадської забудови, садибної та
багатоквартирної житлової забудови з об`єктами соціально-побутового призначення».
Наступне судове засідання відбудеться 16.05.2019 о 14.30 год. в приміщенні
Київського окружного адміністративного суду за адресою: 01133, м. Київ, бульв.
Лесі Українки, 26 (суддя Леонтович А.М.).

Заява про екологічні наслідки діяльності

Передбачається будівництво автомобільної стояни для тимчасового зберігання
транспортних засобів з будівлею обслуговуючих приміщень по вул. Вишнева, 3-а
в м. Буча, Київської області.
Загальна площа земельної ділянки складає 0,5278га. Передбачено будівництво
відкритої автостоянки на 160 машино-місць. Будівля обслуговуючих приміщень
запроектована 2-поверхова, висота поверхів 2,8-2,5м.
Розробці проекту передувала розробка планувальних рішень будівництва на
даній ділянці у відповідності з нормативами, яка попередньо погоджена замовником. Територія підлягає озелененню та благоустрою у відповідності проекту.
Водопостачання, водовідведення, електропостачання плануються від централізованих інженерних мереж міста, в межах діючих обсягів відповідних технічних умов.
Вплив на геологічне середовище, водне середовище, ґрунти, мікроклімат, на
тваринний світ незначний. Залишковий вплив буде здійснюватись на повітряне
середовище, рослинний світ.
Викиди від автомобілів, що пересуваються по автостоянці становитимуть:
Оксиди азоту NOх - 0,0000185 г/сек, 0,066 т/рік, Оксид вуглецю СО- 0,0061 г/сек,
21,97 т/рік, Діоксид вуглецю СО2 -0,3527 г/сек, 1269,94 т/рік, Оксид діазоту N2O
- 0,00335 г/сек, 12,07 т/рік, Метан СН4 - 0,000013 г/сек, 0,047 т/рік, Аміак NH3 0,00011 г/сек, 0,4047 т/рік, Сажа - 0,00077 г/сек, 2,804 т/рік, Діоксид сірки
SO2 - 0,00048 г/сек, 1,74 т/рік, Бенз(а)пірен - 0,0000033 г/сек, 0,012т/рік,
Свинець Pb - 0,00011 г/сек, 0,4047 т/рік.
Викиди забруднюючих речовин від об’єкту не створюють небезпечних концентрацій у атмосфері в районі розташування, вплив об’єкту на атмосферне повітря в межах нормативів.
Внаслідок реалізації проекту можливе утворення відходів, що передаються спеціалізованим організаціям. Збір, збереження та вивезення відходів для
знешкодження спеціалізованими організаціями виключає їх вплив на навколишнє середовище в районі розміщення об’єкту.
№
п/п

1

Вид відходів

Тверді побутові
відходи

Кількість,
т/рік

14,41

Клас
небезпеки

4

Код
за КВ ДК
005-96

Спосіб
знешкодження
відходів

7720.3.1.01

Передається для
знешкодження
спеціалізованим
підприємствам
відповідно до
договору

Земельна ділянка, на якій передбачається будівництво є у власності, згідно договору суперфіції, зареєстрованому в реєстрі за № 1745.
Залишковий вплив від усіх джерел впливу в межах нормативів.
Виконавець Картавцев О. М. (АР № 000484)
Зауваження та пропозиції надсилати на електронну адресу: bucna_1@i.ua до
12.06.2019 року.

Заява про екологічні наслідки діяльності

Передбачається будівництво автомобільної стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів з будівлею обслуговуючих приміщень по вул. Польова,
в м. Буча Київської області.
Загальна площа земельної ділянки складає 0,4га. Передбачено будівництво
відкритої автостоянки на 150 машино-місць. Будівля обслуговуючих приміщень
запроектована 2-поверхова, висота поверхів 2,8-2,5м.
Розробці проекту передувала розробка планувальних рішень будівництва на
даній ділянці у відповідності з нормативами, яка попередньо погоджена замовником. Територія підлягає озелененню та благоустрою у відповідності проекту.
Водопостачання, водовідведення, електропостачання плануються від централізованих інженерних мереж міста, в межах діючих обсягів відповідних технічних умов.
Вплив на геологічне середовище, водне середовище, ґрунти, мікроклімат, на
тваринний світ незначний. Залишковий вплив буде здійснюватись на повітряне
середовище, рослинний світ.
Викиди від автомобілів, що пересуваються по автостоянці становитимуть:
Оксиди азоту NOх - 0,0000185 г/сек, 0,066 т/рік, Оксид вуглецю СО- 0,0061 г/
сек, 21,97 т/рік, Діоксид вуглецю СО2 -0,3527 г/сек, 1269,94 т/рік, Оксид діазоту
N2O - 0,00335 г/сек, 12,07 т/рік, Метан СН4 - 0,000013 г/сек, 0,047 т/рік, Аміак
NH3 - 0,00011 г/сек, 0,4047 т/рік, Сажа - 0,00077 г/сек, 2,804 т/рік, Діоксид сірки
SO2 - 0,00048 г/сек, 1,74 т/рік, Бенз(а)пірен - 0,0000033 г/сек, 0,012т/рік, Свинець
Pb - 0,00011 г/сек, 0,4047 т/рік.
Викиди забруднюючих речовин від об’єкту не створюють небезпечних концентрацій у атмосфері в районі розташування, вплив об’єкту на атмосферне повітря в межах нормативів.
Внаслідок реалізації проекту можливе утворення відходів, що передаються спеціалізованим організаціям. Збір, збереження та вивезення відходів для
знешкодження спеціалізованими організаціями виключає їх вплив на навколишнє середовище в районі розміщення об’єкту.
№
п/п

1

Вид відходів

Тверді побутові
відходи

Кількість,
т/рік

Клас
небезпеки

14,41

4

Код
за КВ ДК
005-96

Спосіб
знешкодження
відходів
Передається для
знешкодження
7720.3.1.01 спеціалізованим
підприємствам
відповідно до
договору

Втрачене службове посвідчення НГ № 035081, видане на ім’я Дьогтяр Олександр
Володимирович, вважати недійсним.

Земельна ділянка, на якій передбачається будівництво є у власності, згідно
договору суперфіції, зареєстрованому в реєстрі за № 1746.
Залишковий вплив від усіх джерел впливу в межах нормативів.
Виконавець Картавцев О. М. (АР № 000484)
Зауваження та пропозиції надсилати на електронну адресу: bucna_1@i.ua до
12.06.2019 року.

Втрачений державний акт за кадастровим номером 3210800000:01:113:0144,
виданий на ім’я Герасимкова Ганна Макарівна, вважати недійсним.

Втрачений паспорт, виданий на ім’я Аваляна Едгара Арамовича, вважати недійсним.
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ДІЛОВИЙ ТИЖДЕНЬ

єдина родина

БЛИСТАВИЦЯ

Маки для ветеранів

Шкільний проект Учнівського Самоврядування «Мрійники» створив
маки для флешмобу на 9 травня.

ВОРЗЕЛЬ

Козацькі рої змагалися на честь
героїчних підпільників Другої
світової війни

У Музеї історії та культури «Уваровський дім» відбувся освітньо-патріотичний захід, присвячений Дню Перемоги «Козацька слава не вмре,
не загине віднині до віку!» за підтримки Бучанської міської та Ворзельської селищних рад.

№ 19 від 9 травня 2019 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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ЛУБ’ЯНКА

Герою – нагорода

У

Українська православна церква
нагородила Івана Ісаєнка, жителя
села, медаллю «За жертовність і
любов до Батьківщини».
Вітаємо з почесною нагородою!

ПОРЯТУНОК

Малого «альпініста» врятували
надзвичайники

Повідомлення про те, що на даху прибудови до п’ятиповерхівки на бучанській вулиці Нове Шосе перебуває хлопець, який не може самостійно спуститися на землю, надійшло до пункту зв’язку 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини о 20:05.

заході взяли участь учнівська і
студентська молодь м. Києва та
Київської області.
Організатори – Музей історії
та культури «Уваровський дім»,
Науково-освітній центр патріотичного виховання молоді університету
«Україна», МГО «Українське козацтво», Національна спілка краєзнавців
України, Комісія у справах колишніх
ветеранів при Верховній Раді України,
Бучанська організація учасників АТО.
Передумови виникнення народного антифашистського руху опору на
Київщині, виникнення та діяльність
Ворзельської підпільної організації.
Досвід проведення у Ворзельському
музеї історії та культури «Уваровський
дім» уроків мужності на тему: «Хто такий захисник Вітчизни?», екскурсія до
зали історії Ворзельського підпілля, козацько-лицарський вишкіл за видами
змагань Всеукраїнської дитячо-юнацької гри «Сокіл» («Джура»): впоряд, відун, ватра, влучний стрілець, рятівник,
конкурс знавців традиційної української козацької кухні, козацький куліш,
майстер-клас козаків-характерників –
ось далеко не повний перелік заходів.

Один з організаторів заходу, начальник науково-освітнього центру
патріотичного виховання молоді
Університету Україна, генеральний
бунчужний Українського козацтва
Юрій Мельничук розповів, що вишкіл
проводиться за програмою всеукраїнської гри «Сокіл (Джура)».
– Команди, які ми зібрали з нашого регіону та Києва, змагалися на
різних локаціях: ватра, влучний стрілець, впоряд, стройова підготовка
тощо. Козацькі рої продемонстрували
вправну підготовку й гарні знання історії.
Директор музею історії та культури «Уваровський дім» Олександр
Соколенко зазначив, що ці козацько-рицарські вишколи традиційно
приурочені до Дня Перемоги в Другій
світовій війні:
– Ми розповідаємо дітям про героїчні традиції, героїчні сторінки
війни, про ворзельських підпільників – учнів Ворзельської школи. І
показуємо, що на цих героїчних сторінках можна багато чого навчитися,
тим більше що є необхідність захищати свою країну.

Розпочалися роботи з капітального
ремонту дороги

Н

а місці події рятувальники м. Буча з’ясували, що хлопець перебуває на рівні
другого поверху будівлі, скористалися штурмовими драбинами і на руках спустили переляканого «верхолаза».
І хоча свій вчинок малий «альпініст» пояснити не зміг, присутні дорослі були
щиро вдячні надзвичайникам.

Оголошення

Комунальне некомерційне підприємство

«Бучанський консультативно-діагностичний центр»
Бучанської міської ради

Відповідно до програми соціально-економічного розвитку селища, яка була прийнята на початку
2019 року, на вул. Декабристів
заплановано капітальний ремонт
дороги та облаштування тротуару вздовж вулиці.
орзельська селищна рада просить
з розумінням поставитись водіїв і
пішоходів та обмежити пересування
цією вулицею.

В

Громада селища також долучилася до збору Великоднього кошика для
наших військових!

14 травня 2019 року проводить «ДЕНЬ ДОНОРА»

за адресою: м. Буча, вул. Польова, 21/10 в приміщенні центру

За здачу повної фізіологічної норми крові
(450 мл) сплачується 141 грн. Надається довідка про звільнення від навчання та роботи на
два календарних дні. При собі мати паспорт
та ідентифікаційний код. Перед здачею крові
сніданок (чай з печивом). Забір крові здійснюватиметься з 9-00 год. до 12-00 год.
Не будьте байдужими! Продемонструйте
громадянську позицію щодо підтримання достатніх запасів крові для всіх пацієнтів, що потребують переливання!
Адміністрація КНП «БКДЦ» БМР

К

рім різноманітної матеріальної допомоги на фронт поїхали дитячі малюнки
та листи для Захисників!

На часі
День матері в Україні відзначають у другу неділю травня. Цього року це 12
травня. Це свято не офіційне, відтак додаткового вихідного дня не передбачається.
ього дня діти вітають своїх матусь
словами вдячності та любові, нагадуючи їм, яку важливу роль вони відіграють
у їхньому житті.
Безперечно, День матері – одне з найзворушливіших свят, тому що кожен з
нас з дитинства і до останніх днів береже
в душі єдиний і неповторний образ своєї
мами, яка все зрозуміє, пробачить, пожаліє і буде любити, незважаючи ні на що.

Ц

Історія свята
У 1908 році молода американка Анна
Джервіс із Філадельфії виступила з
ініціативою вшановування матерів у
пам’ять про свою, яка передчасно померла. Дівчина писала листи до державних установ та видатних осіб із пропозицією один день у році присвятити
вшануванню матерів.
Відтак, її старання увінчалися успіхом, адже у 1910 році штат Вірджинія
перший визнав День матері як офіційне
свято. З покоління в покоління мама –
найголовніша людина для своїх дітей.
Серед української громади День матері
вперше влаштував Союз українок Канади
в 1928 році. Уже через рік це свято відзначали у Львові. Ініціатором урочистостей була редакторка тижневика «Жіноча
доля» Олена Кисілевська.
І лише 10 травня 1999 року Указом
Президента України було встановлено, що
в нас День матері відзначається щорічно в
другу неділю травня.
Традиції у світі
У багатьох країнах День Матері відзначають в різні дні. Часто воно приурочене до релігійних свят, присвячених
Богородиці – Благовіщенню, Успінню,
Непорочному зачаттю, Покрові.
Так, древні греки вшановували богиню Рею, матір усіх богів, а римляни
– богиню-матір Кібелу. У слов’янській
міфології згадується Макош – богиня
материнства, милосердя, щастя і нещастя, жіночої половини.
Розрізняються і традиції святкування. У США та Австралії в День матері до одягу прикріплюють гвоздику.
Причому, колір квітки важливий: гвоздику будь-якого кольору, крім білого, носить той, чия мати жива, а білу
– той, чиєї матері вже немає в живих.
Незважаючи на відмінності в культурах
і традиціях, у всіх країнах світу в День
матері дякують матусям і тішать їх увагою та подарунками.
Наприклад, у Мексиці на День матері в церквах на католицьких месах
обов’язково виконують особливу пісню:
«Lasmañanitas», після чого влаштовують
святкові обіди. В Австрії у другу неділю
травня в усіх ресторанах з’являється
спеціальне меню для мам.
Свято Матері оголосили вже 85 країн.
А що про своїх найдорожчих у світі
людей говорять жителі громади? Ось що
почули від уже дорослих і тих, хто лише
нещодавно став донькою чи сином.
Альона, Гаврилівка:
– Моя мама найкраща, бо присвятила
мені своє життя. Люблю її за те, що вона
добра і може прийти на допомогу в будьякій ситуації. Я й сама молода мама, тож
розумію, що відчувала матуся, коли я
була маленькою, як хвилювалася за мене,
ночей недосипала... Словом, мама – це
найрідніша душа. Бути мамою теж чудово, особливо це відчуваєш, коли твій синочок вперше промовляє «мама», робить
перші кроки і любить тебе щиро-щиро.
Світлана, Буча:
– Чому я люблю свою маму? У неї
лагідні руки, які пригортають до себе,
ніжні очі, які розуміють мою печаль,
добре серце, яке хвилюється за кожний
мій крок, відкрита душа, яка турбується не лише за власних дітей, а ще...
Продовжувати можу довго. А взагалі я
не бачу недоліків у своєї мами. Я дуже
вдячна їй за виховання, за те, що виросла самостійною, вихованою людиною,
гідною своїх батьків та Батьківщини.

ТЕАТР

Підготовка до ЗНО чи задоволення?

Учні бучанських шкіл у вихідні та святкові дні поринули у світ театру, аби
відомі твори, які вони проходять за шкільною програмою, не лише прочитати, а побачити зі сцени й відчути по-іншому.

К
До Дня матерi!

Любисток в руці пахне тугою
й призьбою,
Невиспана стежка…
хоч ранок поспів.
Ходою глухою я роси розбризкую
Поміж хрестів.
Спинився. Віддихавсь. Зламав –
не хотілося
Сльозою важкою дрібненький
перстач.
Зібравши докупи і думи, і тіло все,
Потіг до хреста
Та он рушником, що злиняв
до невзнаності,
Махає знайомо: ну де ж ти баривсь?!
Рушник-вишиванка… у горі і радості
На нього моливсь
То мамин… з дівоцтва…
сусідка упоспіхах
Взяла й обв’язала хреста то хреста.
Йому цілували і ночі, і досвітки
Ллянії вуста
І я ось притиснув холодне
полотнище…
Гукнув хтось? Здалося?
В душі, як у храмі:
На мить уявились – і хата,
і дворище…
Здрастуйте, мамо!
Микола БУДЛЯНСЬКИЙ
Іван, школяр, Буча:
– Мама завжди мене підтримує і намагається допомогти, навчити. Я люблю
її насамперед за те, що вона подарувала
мені життя. Матуся в мене дуже позитивна, швидко забуває негаразди, думає
завжди тільки про хороше.
Інна, Блиставиця:
– Ненька – найрідніша для кожної людини. Вона єдина, кому можна відкритися в усьому, довіритися, її я по-справжньому люблю і любитиму все життя.
Рідних братів чи сестер не маю, тому вся
мамина любов тільки для мене. Дуже б
хотілося, щоб матуся завжди була поряд
і довго жила.
Артем, студент, Ворзель:
– Моя мама – найкраща, бо вона мене
народила, дала життя. І за це я її люблю. Для кожного мама – найрідніша.
Поганих матерів не буває, є неслухняні
діти.
Віктор, Мироцьке:
– Моя мама – найгарніша. Вона дбає
про всіх членів родини й однаково любить мене й сестру. Якщо треба, завжди
допоможе, щось підкаже.
Тетяна, Луб`янка:
– Я дуже вдячна матері за подароване життя. Моя мама – найкраща у світі,
тому що дуже добра, дуже мене любить.
У мене є дві сестри і брат. Про всіх нас
матуся неабияк піклується. Вона для
мене найрідніша.
А ви вже знайшли потрібні слова, аби
подякувати мамі за подароване життя,
недоспані ночі, хвилювання й радісні
миті? Не шукайте незвичні подарунки,
не телефонуйте, а їдьте додому, дзвоніть
у двері – для неї це буде найкращим подарунком. І не забудьте про квіти – вони
зроблять цей день незабутнім.
Богдан Ляховець

ласний керівник Галина Ситник і
вчитель української мови та літератури Олена Рудницька відвідали із
своїми вихованцями Театр юного гля-

дача на Липках. Учні 9-Д та 11-х класів школи № 4 переглянули виставу за
мотивами роману В. Підмогильного
«Місто».

«ЛІСОВА ПІСНЯ» –

КАЗКА ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?
10-А клас школи № 4 поринув у
драму-феєрію «Лісова пісня» Лесі
Українки.

Т

акий відгук залишили юні театрали на сторінці закладу в мережі інтернет: «Театр…Чи любите
ви дивитися вистави? А осучаснені
класичні вистави, що справляють
враження спецефектами й дивують
режисерськими та акторськими знахідками?
На сцені феєричне дійство. Легкі
тканини, квіти, дзеркала створюють
враження нереальності потойбічного
світу Мавки, а Килина й мати Лукаша
втілюють приземленість реального
світу. Хто винний у трагедії Мавки

й Лукаша? Важко відповісти. Там, де
панує розум, немає місця емоції, а
там, де основою є емоція, – розум зайвий. При з’єднанні Мавки й Лукаша
мав би утворитись ідеальний світ,
у якому емоції й розум правлять на
рівних, але, як відомо, у світі немає
нічого ідеального… окрім кохання.
Та не знайшовши собі місця на землі,
воно все одно буде жити в легендах,
історіях, п’єсах і на сцені».

ШЕКСПІР СУЧАСНИЙ І СЬОГОДНІ

Учні 8 та 9 класу школи № 1 подивилися трагедію «Джульєтта і Ромео» у
театрі російської драми ім. Лесі Українки.
віт постійно змінюється, але людські
стосунки і пристрасті,
описані Шекспіром, – ні.
Історія кохання юних веронців залишається однією з найулюбленіших у
світі серед глядачів та читачів і з часом не втрачає
своєї актуальності та краси. «Ромео і Джульєтта» –
найкраща у світі п’єса про
кохання. Про кохання та
ненависть, – допис-відгук на сторінці Браво акторам та всім, хто створив це
школи № 1 у Facebook.
диво».
Учні зробили висновок, що Шекспір
Після таких емоційних відгуків чи
актуальний та сучасний і сьогодні. бажає наш читач поринути в справжАдже перемога ненависті веде до ка- ню українську казку чи драматичне
тастрофи. У підсумку гинуть ті, хто кохання веронців, у виконанні талате втратив можливості пробачати і новитих акторів? Театр завжди чекає
любити. Усі були в захваті від п’єси. на вас.

«С

ОСВІТА

Школа бореться за перемогу

Бучанська школа №1 у фіналі програми «Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів».
урі визначало фіналістів за такими критеріями:
−− системність подання звітної інформації;
−− влив проведених активностей на
здоров’я учнів;
−− кількість і якість проведених активностей, а також залучення спільноти та поширення інформації;
−− відповідність тематиці програми;
−− креативність та інноваційність;
−− візуальна складова.
Фінальні звіти надіслали 220 освіт- щих й потрапили у фінал, який відніх закладів із різних областей та міст будеться 16 травня. Бажаємо нашим
України. Бучанці ввійшли до 40 кра- освітянам вибороти перемогу.
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Вітаємо
з Днем народження!

Анатолію Петровичу! З днем народження!

Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!
Колектив ГОІ «Відгук»

Федорука Анатолія Петровича,
Бучанськго міського голову

Солодюк Людмилу Андріївну,

колишню голову Бучанської селищної ради
(червень 1977—липень 1986 р. р.)

Покрасьон Олену Сергіївну,
діловода загального відділу БМР

Закордонця Леоніда Олексійовича,
українського поета, лікаря

Шановні ветерани!
Вітаємо вас зі святом Перемоги.
Міцного здоров’я вам. Чудового настрою в
цей святий для всіх нас день. Хай не болять
ваші рани, хай щастя і радість не переводяться у ваших оселях. Рідна земля завжди пам’ятатиме про великий подвиг нашого народу.
Бучанська організація
ветеранів України

Шкурбу Людмилу Павлівну,

головного спеціаліста відділу планування доходів та
податкової політики БМР

Дорогі ветерани!
Шановні співвітчизники!
Прийміть щирі вітання
з нагоди Дня пам’яті
та примирення,
74-ї річниці Великої
Перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні!
Героїчну естафету ветеранів
старшого покоління сьогодні
продовжують ветерани зарубіжних війн, миротворці, учасники антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил на сході
України.
Бажаємо міцного здоров’я, щастя, благополуччя,
шани, мирного неба і віри в краще майбутнє нашої
рідної України.
З повагою голова Говоров В.В. та колектив Київської
обласної організації інвалідів війни, Збройних сил та
учасників бойових дій; голова Щербак О.І. та колектив
Бучанської міської організації інвалідів війни,
Збройних сил та учасників бойових дій

Афіша

Пасічну Ірину Юріївну,

заступника начальника Управління праці та
соціального захисту населення БМР

Визначають кращого
велосипедиста

Пирча Сергія Віталійовиа,
директора ПК ПП «Теплокомунсервіс»

Виногородську Наталію Григорівну,
діловода ради загального відділу БМР

21-25 травня в Бучі –
міжнародний тенісний
центр

Шановний
Анатолію Петровичу Федорук
Прийміть найщиріші вітання з нагоди
дня народження. Бажаємо з радістю та
усмішкою зустрічати кожен день, обов’язково досягати всього, чого запланували.
Нехай у діяльності завжди буде море гідних ідей та перспектив, продуктивна робота
приводить до успіху, а в житті завжди будуть
радість, приємні зустрічі та цікаві події.
Зичимо звершень на кожному кроці, ніколи не залишати впевнених позицій життя, постійно рухатися вперед до своїх мрій і бажань.
Стабільного благополуччя, повного достатку та
щасливих моментів у житті!
Колектив редакції газети «Бучанські новини»
Шановний Анатолію Петровичу Федорук
У радісний і світлий день Вашого народження
прийміть щирі побажання щасливого сьогодні і
радісного завтра, красивих мрій і їх здійснення!
Бажаємо чарівного натхнення, приголомшливого успіху, щирих посмішок, щирих друзів! А ще
– вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!
Хай кожен Ваш день буде сповнений гарним
настроєм, душевними зустрічами і плідною працею. Гараздів у домі, здоров’я і благополуччя
родині, наснаги і творчості!
З повагою Олег Покрасьон,
в.о. старости села Гаврилівка та села
Тарасівщина Бучанської міської ради
6 травня минув рік з дня смерті Ангеліни
Миколаївни Познякової, місцевої поетеси, автора поем «Майдан», «Останній кошовий». Її вірші часто друкувалися в «Бучанських новинах». Ангеліна
Миколаївна брала активну участь у всіх поетичних
конкурсах місцевих і обласних, і завжди займала перше місце. Це була людина активної громадянської
позиції. Ангеліна Миколаївна часто виступала на заходах, присвячених чорнобильцям, воїнам Другої світової війни й АТО, героям Майдану. Її віршами зачитувалися захисники Вітчизни на сході нашої країни.
Вона дуже любила Бучу, це молоде красиве місто.
Казала, що ніколи його не покине. Ангеліна Миколаївна
мріяла видати збірку своїх віршів і поему «Останній кошовий» про Петра Калнишевського. Та передчасна смерть
обірвала її плани. В поетичних колах міста Бучі сумують
за Ангеліною Миколаївною, бо вона була для поетів як
рідна мати, доброзичлива, лагідна, товариська.
Сумуємо за талановитою жінкою. Пухом їй земля.
Поети міста Бучі, працівники бучанських
бібліотек, друзі
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Після успішного проведення турнірів у 2017
і 2018 роках у другій половині травня буде
проведено вже третій турнір ITF Seniors
Bucha Cup (21-25 травня 2019 року) 4-ї категорії, який проходитиме на вже знайомих усім
відкритих ґрунтових кортах у заміському
комплексі «Campa».

У
З 8 по 12 травня в Бучі проходить Кубок України серед юнаків з велосипедного туризму.
апрошуємо повболівати та й самому взяти
участь 9 та 10 травня в етапах фігурне водіння
велосипеда, велотіал, велокрос.
Змагання проходитимуть в районі станції
Склозаводська (за кар’єром).
Контактний телефон організаторів 0667730060.

З

ЮВІЛЕЙ

Вітаємо з 80-річчям
почесного громадянина
Віталія Бородая

А

кадемік Академії вищої освіти України та академік
Академії культурної спадщини Українського козацтва Віталій Петрович Бородай – доктор сільськогосподарських наук, почесний доктор Інституту агроекології і
природокористування НААН України, професор кафедри
птахівництва та дрібного тваринництва.
У 1961 році закінчив Українську сільськогосподарську
академію. Багато і плідно працював, з кожним роком ступаючи на вищий щабель, успішний керівник і науковець.
З 1983 року – гендиректор держплемптахозаводу
«Поліський», ЗАТ «Гаврилівський птахівничий комплекс», брав безпосередню участь у розбудові селища
Гаврилівка.
Нещодавно Віталій Бородай став позаштатним радником Бучанського міського голови Анатолія Федорука.
З нагоди 80-річчя від імені Бучанської ОТГ вітаємо
Віталія Петровича з днем народження! Бажаємо побільше хороших днів, щасливих подій і миттєвостей, радісних
звісток і свят. Нехай всі Ваші дні будуть наповнені любов’ю рідних, удачею, приємними клопотами, прекрасним самопочуттям і оптимістичним настроєм. Усіх благ
Вам і гармонії в душі.

e-mail: buchanews@ukr.net
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цих турнірах обмеження одне – вік, виступатимуть фактично лише любителі, починаючи
з віку 35+.
Багатьом має бути цікаво дебютувати на міжнародній арені, оцінивши свої сили з любителями з
інших країн.
Для того щоб зареєструватися на турнір, необхідно сплатити річний внесок IPIN ITF Seniors в
розмірі $ 25, а також турнірний внесок (оплачується на місці й залежить від категорії, в якій хочете
взяти участь).

Бучанська громадо,
Київщино, Україно,
готові до вибуху
адреналіну?
Буча невдовзі перетвориться на спортивну
столицю, яка прийматиме світовий і європейський чемпіонати на кращій у країні трасі.

Редакція може не поділяти думку авторів
і не вступає з ними
у листування. Рукописи не повертаються.
За зміст реклами відповідає
рекламодавець.
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