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Музика об’єднує народи

зустрічаємо VII Міжнародний фестиваль

"O-Fest 2019"

Нарешті дочекалися найфеєричнішу, музичну подію!
Цими вихідними у Бучі та Києві
відбудеться Міжнародний фестиваль оперети, опери та мюзиклу.
"O-Fest" розпочнеться в суботу
о 12:00 на алеях парку і дитячому
майданчику «Кораблик». Урочисте
відкриття о 17:00 на головному вході.
Продовження на стор. 2, 7.

Шановні учасники, гості фестивалю!
Щоб створити геніальну музику, композитору досить лише сім нот.
Щоб ця музика жила у віках, потрібно дещо більше: виконавці, спроможні оживити партитури, слухачі, спроможні оцінити почуте, народ, спроможний визнати цей твір своїм національним надбанням.
О-Fest саме про це – про талант, про розуміння ,про шалене бажання берегти, примножувати і розвивати своє, європейське і
світове, адже музика немає кордонів, національностей, обмежень.
У партитуру Міжнародного музичного фестивалю О-Fest ми
вписуємо сьому ноту, адже цього року фестиваль відбувається вже
всьоме. З кожним роком ми піднімалися сходинка за сходинкою,
набирали обертів і зараз О-Fest – це справжній український хіт,
про який знають далеко за межами України і на який з нетерпінням чекають.
О-Fest – це про високе мистецтво, яке стає популярним,
про обмін досвідом, традиціями, позитивною енергією. Про
те, що залишається надовго і робить нас ЛЮДЬМИ.
Народний артист України Богдан Струтинський

Міжнародна співпраця

Візит до Паланги
Делегація з Бучі бере участь у святкових заходах у
місті-побратимі Паланзі. У Литві нещодавно відбулися вибори президента та в муніципалітети.
Бучанський міський голова Анатолій Федорук надіслав нашим братам вітання:
«Шановні друзі! Шановний пане Шарунас Вайткус!
Мешканці Бучанської об’єднаної територіальної
громади надсилають Вам свої вітання з нагоди
перемоги на чергових виборах!

Закінчення на стор. 3

Шановні друзі!
Бучанська громада пишається тим, що саме тут народився і став
справжнім святом світового мистецтва фестиваль, завдяки якому вже
сьоме фестивальне літо перетворює наш край на мистецький центр, куди
з'їжджаються кращі творчі колективи та солісти України й зарубіжжя.
Фестивальний рух у Бучі став своєрідним майданчиком для щорічних
зустрічей не лише митців, а й дипломатів, політиків, журналістів, які чекають на подію.
Впевнений, що цього року усіх глядачів очікують незабутні зустрічі з
видатними майстрами та молодими талановитими музикантами. Саме ця
мистецька подія єднає різноманітні традиції, мистецькі школи, представляє нові тенденції й кращі світові досягнення.
Фестиваль гостинно зустрічає друзів, надихає митців, сприяє розвитку
міжнародних культурних зв’язків і впевнено крокує у майбутнє, даруючи
шанувальникам світло Миру, Любові і Добра!
Вірю, що сьомий міжнародний фестиваль О-Fest стане ще однією яскравою сторінкою у розвитку світової культури і мистецтва.
Бажаю фестивалю довгого творчого життя, учасникам – наснаги, нових
творчих здобутків, глядачам – незабутніх яскравих вражень та натхнення.
З найкращими побажаннями Бучанський
міський голова Анатолій Федорук

ОФІЦІЙНО

Із сесійної зали
На черговому засіданні Бучанської міської ради, яке
провів Бучанський міський голова Анатолій Федорук,
крім обранців громади, були присутні керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів
ради, в.о. старост населених пунктів Бучанської ОТГ,
журналісти та всі бажаючі. Депутати розглянули майже 100 запланованих питань порядку денного. У тому

числі земельні та дозвільні, про бюджет, заслухали
роботу ПКПП «Теплокмунсервіс», напрямки розвитку
модернізації щодо економії електроносіїв та надання
якісних послуг населенню, створення КП «Бучаводоканал», депутатські запити тощо.

ПОСЛУГИ СТАЮТЬ БЛИЖЧИМИ

Три роки Бучанському
ЦНАП: якість, зручність,
доступність

Центр надання адміністративних послуг у Бучі відкрито 31 травня 2016 року і відтоді він здійснює
свою діяльність за принципом «єдиного вікна».

Досвід роботи приїжджали вивчати не лише з області чи України, а й представники зарубіжних делегацій.
Закінчення на стор. 3
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ПОДІЯ РОКУ

Музика об’єднує народи
О-Fest Міжнародний музичний фестиваль оперети, опери і мюзиклу – це
визначна подія, яка об’єднує людей різних національностей, з різними
вподобаннями, звичками, настроєм. Це фестиваль, у якому головною є
музика, яка допомагає порозумітися, познайомити інші народи
із культурною, творчою, талановитою Україною.

Напередодні Міжнародного музичного фестивалю журналісти
«БН» поспілкувалися
із людиною, завдяки
якій шість років тому
О-Fest не просто відбувся, а вибрав своєю
локацією наше місто.
Наш співрозмовник – Бучанський міський голова
Анатолій Федорук.
Анатолію Петровичу, О-Fest проходитиме уже
всьоме. Чи приготували організатори якісь зміни,
чим будете дивувати публіку?
– Як завжди нас приємно вразять неперевершеними
виступами артисти та інші творчі особистості, які беруть участь у фестивалі. Бажаєте почути арії із улюблених оперет, знаменитих опер, прекрасних мюзиклів у
виконанні провідних артистів-вокалістів театрів світу,
приходьте, адже у цьому році на фестиваль завітають
представники 15 країн. Представлю деяких учасників.
Солістка білоруського театру Інна Русиновська запрошувалася Клайпедським музичним театрам, брала
участь в творчому проекті «Open-air» у Нідерландах у
2016 році, учасниця міжнародного проекту «Concerti
al Teatro Rossini» в Італії у 2018році.
Віталій Ковальов із Казахстану – артист-вокаліст
Карагандинського академічного театру музичної комедії. Має унікальний голос вокальної класифікації
тенор-альтіно.
Вана Сяньпен з Китаю у 2015 році в Італії визнали
одним із десяти кращих тенорів, у 2018 році у КНР
удостоєний першої премії Національного фестивалю
вокальних мистецтв.
Заслужений артист Азербайджану Фарід Алієв,
соліст Державного академічного театру опери та балету
Азербайджану – Дипломант республіканських та міжнародних конкурсів вокалістів, Лауреат першої премії
Міжнародного конкурсу оперети ім. В.Курочкіна.
Крістіна Сюрбіте – солістка Каунаського державного музичного театру, яка також співпрацює із Державним симфонічним оркестром Литви, учасниця різноманітних музичних проектів та фестивалів у різних
країнах, має нагороди.
Актор Тбіліського державного драматичного театру
ім. С. Ахметелі Гіоргі Цхададзе бере участь у міжнародних театральних, музичних та телевізійних проектах у Бразилії, Франції, Йорданії, Азербайджані, Вірменії, Україні.
Болгарський співак Іво Йорданов – Лауреат відомих
міжнародних конкурсів.
Разом із знаними артистами і музикантами на
О-Fest-2019 виступить камерний оркестр Київської
дитячої академії мистецтв під керівництвом заслуженої артистки України Оксани Мадараш.
Загалом, я згадав лише невелику частку виконавців, які
вийдуть на сцену літнього театру. Варто зазначити, що
кожен артист Київської оперети теж потребує окремого
представлення як професіонал і величезний талант!
А крім опери, оперети, мюзиклу на фестивалі
присутні інші напрямки?
– Поки ми розмовляли лише про гала-концерт. А
наш фестиваль – це набагато більше… У програмі є заходи і для публіки із іншими уподобаннями. Унікальний колектив «Берегиня» представить автентичний
український фольклор. З яскравою програмою виступить україно-іспанський центр «Школа фламенко».

Загалом, провести гарно час, отримати справжнє задоволення можна буде протягом всього дня у Бучанському міському парку. На алеях ви відчуєте палітру
мистецьких настроїв : там господарями будуть художники! Поети, як завжди, декламуватимуть під старим
дубом. Майстер-класи, квести, танцювально-розважальна програма, театр, кулінарні презентації... Багато різних локацій.
У той же час ми приготували і сюрприз! Тож здивування від дійства, яке відбуватиметься, глядачі точно отримають. Маємо надію, що сподобається наша цікава задумка. Приходьте на відкриття, дивіться і підсумовуйте!
До речі, квитки продаються лише на гала-концерт.
Протягом дня можна стати учасником фестивалю абсолютно безкоштовно.
Які плани після завершення О-фесту?
– Завершення фестивалю – це неможливість зробити зупинку, це початок організації нового фестивалю. Потрібно влаштовувати нові заходи – культурні,
спортивні тощо, щоб люди могли відпочивати кожен
на свій смак. Раніше наші мешканці змушені були їздити до Києва, аби отримати відповідне естетичне задоволення, а це – витратити часу, певні незручності із
транспортом. Ми ж маємо забезпечити їм можливість
прийти до нас на захід, який має рівень столичного та
отримати необхідні емоції.
Буча – місто фестивалів. Якщо перерахувати
кожен, що в нас відбувався, це буде довжелезний
список. Навіщо так багато, адже це великі затрати
часу, енергії, сил?
– Ми взяли зобов’язання перед суспільством, що
Буча буде містом комфортного життя, і ми маємо витримати цей постулат. Мешканці й гості мають можливість комфортного відпочинку за європейськими
стандартами у культурному просторі усіх напрямків.
Крім того, у бучанській громаді дуже багато талановитих людей і колективів. А місцеві таланти теж дуже
різнопланові: прекрасні співаки, танцюристи, художники, гімнасти, циркові, театральні студії, пісочна анімація. Дуже важливо, щоб діти мали змогу розвиватися у тому напрямку, в якому вони хочуть. І фестиваль
– це можливість нашим зірочкам себе показати.

Директор і художній керівник Київського національного академічного театру оперети Богдан
Струтинський, український театральний режисер, педагог та продюсер, голова Національної
спілки театральних діячів України, у студії «Бурчук Live» розповів про «О-Фест 2019».

Культура – це базис
розвитку держави

– Свого часу з’явилася ідея зробити
Міжнародний фестиваль у класичному
напрямку, де будуть представлені три
жанри: оперета, опера, мюзикл. І зробити його у двох стилях: на відкритому повітрі й в закритому приміщенні.
Фестиваль відбувається два дні. Перший день – у місті Буча. У гарному парку робимо різні абстракції. Ми «граємо»
цілий день. А ввечері – гранд-концерт, на
який приїжджають представники 15 країн і
солісти з різних театрів, артисти не тільки Європи, а й світу. А на другий день – арка Дружби народів
у Києві. Програма триватиме до 10 вечора.
Відбувається не просто фестиваль класичного мистецтва: оперета, опера, music. 19 локацій, активності
цілий день. І все під музику. Потім молоді українські
гурти проводять парад своїх виступів. Ми хочемо популяризувати різні види мистецтва.
Найцікавіше – це, звичайно, гала-концерт, до якого

всі дуже готуються. На святі звучатиме популярна музика. Кульмінаційною точкою
стане вінок дружби.
ЧИ НЕОБХІДНО РОБИТИ ЗАХІД,
ВРАХОВУЮЧИ ВОЄННІ ДІЇ НА
СХОДІ КРАЇНИ?
– У 2014 році у нас розпочалася війна,
а мав саме відбуватися другий фестиваль.
Саме тоді і виникло це питання. Багато іноземців не хотіли до нас їхати. Але ми показали, що може бути по-іншому.
Фестиваль – це популяризація України як мирної
держави. Місія культурних акцій – це голуб миру, який
потім летить з цими людьми в їхні країни. Наприклад,
у нас була дівчина з Казахстану, яка підійшла потім і
сказала, що це зовсім інше, ніж те, що їм показують по
телевізору. Фестиваль – це знак оклику, що держава є
мирна і вона на правильному шляху, і через фестиваль
її серце б’ється разом з європейськими країнами.
Якщо б у нас було більше акцентів на мистецтво, ду-

Розкажіть про творчі колективи, будь ласка.
– Про них говорити можна багато і довго, адже
дійсно є прекрасні творчі особистостіі, гурти… Наприклад, зразковий хореографічний колектив «Фантазія» під керівництвом Ганни та Анастасії Муляр
кожного разу із конкурсів і фестивалів привозить до
Бучі премії, також колектив спортивного та бального
танцю «ВА-данс». Співочий напрямок – це хоровий
колектив «Буча-бест» та жіночий вокальний «Лілея».
Є студія «Send play», яка представляє зовсім інше, сучасне направлення – пісочна анімація. Її учасники вже
завоювали більше 20 гран-прі. Аматорський хореографічний колектив «Пластилін» завжди бере активну участь у заходах, має нагороди. А ще є «Кристал»,
«Фентезі», «DreamLand», яких журі теж визнали кращими на фестивалях та конкурсах.
Завдяки об’єднанню громад, ми вже маємо честь називати «нашими» чудові колективи Гаврилівки, Луб’янки
та Блиставиці, такі, як : вокальний ансамбль «Калиновий
світ», у якому дівчата співають у різних жанрах – фольклор і естрада, хоровий колектив «Співоче Полісся». Ці
артисти мають багаторічний досвід і нещодавно отримали звання «Народний». Під керівництвом Мар’яна та
Дар’ї Глисяк успішно виступає дитячий фольклорний
колектив «Дармаринки». Із Блиставиці – вокальний
гурт «Інтеграл», публіка завжди гарно зустрічає цей
естрадний квартет, а також «Сузір’я» та «Блиставчанку».
Луб’янський народний жіночий вокальний ансамбль
«Барви Полісся» - частий гість на заходах.
А є ще «Фабрика зірочок», яка має чотири направлення: вокальне, хореографічне, циркове і театральне. Наших молодих талановитих зірочок вже знають
навіть за межами країни. І це не враховуючи дитячу школу мистецтв. Є ким гордитися і хвалитися
(посміхається, ред.). Відразу прошу вибачення у тих,
кого не назвав.
Допомогти розкрити ці таланти, дати можливість
їм проявитися, мати трамплін для злету для більшого успіху – це наше завдання, як органу місцевого самоврядування.
Спілкувалася Ірина Левченко

маю, що ми мали б більш сильну економіку. Людина,
яка вихована класичним мистецтвом, по-іншому веде
бізнес: вона платить податки, у неї не стоїть питання,
чи вкрасти, чи віддати державі. Культура – це першооснова, це базис розвитку держави. Я так дихаю, я так
живу, я сповідую цю філософію.
Фестиваль – це розширення меж, розширення певних коридорів. Наприклад, ти співаєш оперету за певними класичними нормами, яких тебе вчили. Але ти
бачиш, як це роблять інші, і це йде певне навчання,
збагачення, саморозвиток.
Будь-яка мистецька акція, подія значно наповнює
людину. Це дає можливість познайомитися, поспілкуватися. Приїжджають представники з різних країн і
домовляються про перспективу надалі.
О-Fest доводить, що попри складності, наприклад,
труднощі в економіці, ми все-таки є нація цивілізована. І це є чи не найбільшим акцентом для мене.
За матеріалами сайту «Обозреватель»

офіційно

У громаді розпочали роботу
9 пришкільних таборів.

975 дітей проведуть тут цікаво і корисно
час аж до 21 червня. Усі навчальні заклади
отримали необхідну кількість канцелярського приладдя та медичних засобів.
Репортаж із першого дня роботи
таборів у школах Бучі: дворазове харчування, ранкова зарядка, конкурси,
розваги – щодня відпочинок учнів 1-4
класів передбачає нову програму.
У перший день всі працюють над визначенням назв загонів, написанням
девізу, створенням загонових куточків.
«Посмішка», «Живчик», «Дивосвіт» і навіть «Торнадо» вже спланували графік
першого дня з 9 ранку і до 15 години.
Після сніданку – розробка емблем загонів і конкурс малюнка на асфальті.
Наступні дні будуть не менш насичені
подіями. Цікаве, веселе, креативне літо
стартувало!

КИЇВЩИНА
За період літніх канікул у закладах
освіти Київської області планується
охопити відпочинком понад 27 тисяч
дітей у 670 літніх пришкільних та мовних таборах, які вже розпочали роботу.
З 27 травня 2019 року діє 277 літніх
пришкільних таборів, з них: денних
пришкільних – 154, мовних – 123. Ще очікують відкриття 393 таборів, з них денних
пришкільних – 200, мовних – 193.
У закладах освіти області будуть функціонувати мовні табори з вивченням
восьми іноземних мов: англійської, німецької, французької, іспанської, польської, грецької, турецької та болгарської.
За проектом “Go Сamp” в області
цього року функціонуватиме 43 табори, у яких удосконалюватимуть знання
іноземних мов близько 2 тисяч дітей. В

мовних таборах будуть навчати дітей 20
волонтерів-іноземців.
Дозвілля в таборах проходить цікаво
та змістовно. Табори будуть працювати
в закладах освіти протягом всіх літніх
місяців.

ОТГ
У школах населених пунктів Бучанської об'єднанної громади канікули
також розпочалися по «дзвінку»: він
хоча і пішов на перепочинок до вересня, проте діти без запізнень прийшли
відпочивати в пришкільні табори.
У кожному таборі по 25 дітей, а у
Гаврилівці 20, ще й у групі English
holiday займатимуться вивченням
іноземної мови. Також «підтягують»
знання і учні Блиставицької школи.

Канікули

Анатолій Федорук: «У нинішньому році за
кошти міського бюджету буде
оздоровлено більше дітей»

Три роки Бучанському ЦНАП:
якість, зручність, доступність
Закінчення. Початок на сторінці 1.

Начальник Центру Марина Іщенко
розповіла, що на сьогоднішній день
у ЦНАПі можна отримати 195 адміністративних послуг:
– Найчастіше звернення надходять
з питань Державного земельного кадастру; державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно; державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців; у Центрі можна отримати і електронні послуги з питань Державного земельного кадастру.
У ЦНАП здійснюється прийом та
реєстрація звернень громадян з питань,
що не стосуються адміністративних
послуг, також забезпечено організацію
прийому суб’єктів звернень представниками комунальних служб: КП «Ірпіньводоканал», ПАТ «Київоблгаз».
У лютому 2019 року в Центрі розпочато надання паспортних послуг, які
включають в себе: оформлення, видача,
обмін паспорта громадянина України у
формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
З моменту відкриття паспортного
сервісу було прийнято 3428 суб’єктів
звернення, а саме:
– на оформлення паспорта громадянина України у вигляді id-картки 451 особа;
– оформлення та видача паспорта
громадянина України для виїзду за кордон 2977 особи.
– Працює у ЦНАПі 15 адміністраторів, якими з моменту відкриття прийнято 55270 суб’єктів звернень, надано
48880 адміністративних послуг і 6390
консультацій, – розповіла Людмила

Закінчення.
Початок на сторінці 1.

Зектер, яка працює у Центрі від дня
його відкриття. – Щодня за послугами
звертається 250 – 350 клієнтів. Загалом
кількість послуг постійно збільшується, адже на початку їх було лише 145.
Наприклад, зараз двоє адміністраторів
вже мають доступ до відомостей Держкадастру, що дуже актуально на цей час.
Центр є максимально комфортним
для відвідувачів та доступний для людей з особливими потребами. У приміщенні відкрито доступ до мережі Wi-Fi.
Збільшення адміністративних послуг, які надаються через Центр,
підвищення їхньої якості, скорочення строків їх надання, впровадження
нових інформаційних технологій –
головні завдання на найближчу перспективу.

Відгуки відвідувачів ЦНАП:
Оксана, 32 роки, Гаврилівка:
– Думала, щоб оформити біометричний
паспорт для поїздки за кордон треба мати
багато часу, але після розповіді подруги
про відмінний сервіс вирішила перевірити це сама. Те, чому не вірила, побачила на
власні очі. Зручність відчуваєш одразу, як
переступаєш поріг, доступність і якість,
привітний колектив і сучасний сервіс. Як
бачимо, такі послуги можна надавати! Дякую за роботу.
Віра Олексіївна, 64 роки, Буча:
– Дуже зручно нам, пенсіонерам, заходити у чудове приміщення і отримувати
всі послуги одразу. Бережемо здоров`я,
час і кошти, бо паралельно можна вирішити питання з водоканалом та газовою
службою. От ще б і з обленерго врегулювати питання.

Візит до Паланги

Висока довіра виборців
– 76 % відданих голосів,
свідчить про результативну роботу всієї
команди, Ваш незаперечний авторитет серед
земляків та активну
громадянську позицію.
Вам випала історична місія продовжувати здійснювати глибинні зміни на
місцевому рівні, втілювати європейські
принципи, щоденною кропіткою працею
розбудовувати місто, дбати про добробут кожного його мешканця.
Ваші професійні якості та досвід роботи завжди стоятимуть на варті інтересів
громади і будуть сприяти подальшому її
розвитку, забезпечать національну єдність та подальше утвердження Вашої
країни на шляху миру та прогресу в родині європейських народів.
Ми високо цінуємо активну позицію
Литви в підтримці нашої країни на шля-

ху європейської інтеграції та вступу до
НАТО, а стратегічне партнерство між
Україною і Литовською Республікою й надалі всебічно розвиватиметься. При цьому переконаний : всебічно зміцнюватимуться стосунки Бучі і Паланги в різних
сферах. Бажаю Вам успіхів у відповідальній діяльності, а дружньому литовському
народові – миру та процвітання.
Переконаний, що взаємовигідне співробітництво між Бучею та Палангою
активно розвиватиметься шляхом реалізації нових та перспективних напрямків.
Сподіваюсь на подальшу співпрацю».
Прес-служба БМР

РЕФОРМА ЖКГ
Послуги з водопостачання
стануть ближчими
Наші школярі в перший день
канікул вже відкрили сезон літнього
оздоровлення:
сьогодні
стартував
перший заїзд 40 дітей-спортсменів, які
до 16 червня проведуть відпочинок
у дитячому
оздоровчому закладі
«Гренада» в Херсонській області на
березі Азовського моря.
– Якщо торік діти відпочивали та оздоровлювалися на базі двох закладів, то
у нинішньому році вони вирушать у Закарпатську, Івано-Франківську, Херсонську, Одеську та Миколаївську області,
– прокоментував розширення географії
Бучанський міський голова. – Оздоровчою кампанією максимально будуть
охоплені діти пільгових категорій, обда-

ровані школярі.
Якщо торік 389 дітей оздоровилися та
відпочили упродовж канікул, то влітку
цього року цифра зросла до 423. Майже
тисяча дітей відвідує пришкільні табори.

Депутати на сесії одностайно підтримали проект рішення про створення
комунального підприємства «Бучаводоканал» Бучанської міської ради.
Прокоментував необхідність прийняття такого важливого рішення Бучанський
міський голова Анатолій Федорук:
– У місті триває реформування житлово-комунального господарства задля
ефективного надання населенню об`єднаної громади якісних послуг їз централізованого водопостачання та водовідведення, створення сприятливих
умов для технічного переоснащення та
модернізації існуючої мережі систем
централізованого водопостачання та

водовідведення. Саме тому це завдання
ставимо серед пріоритетних.
Одночасно на сесії затвердили статут
КП «Бучаводоканал» Бучанської міської ради. Вирішено передати новоствореному комунальному підприємству на
баланс існуючі мережі централізованого водопостачання та водовідведення та
відповідну обслуговуючу інфраструктуру в межах Бучанської міської об’єднаної територіальної громади.
Перс-служба БМР

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

І здоров’я, і розваги – стартувала
оздоровча кампанія
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Освіта

Останній дзвоник: танцювали і саджали дерева

Пролунали переливи останніх дзвінків у школах Бучанської громади. Багато квітів, хвилювання батьків,
милі посмішки дітвори.
Змістовного відпочинку учням молодших і середніх класів,
випускникам - вдалого старту в самостійне життя, успіхів у
здійсненні задумів і мрій, учителям – життєвих сил і натхнення, батькам – радості від своїх дітей. І найголовнішого – всім
миру та спокою в державі.
Деякі школи громади започаткували новації.

У ЗОШ № 1 вже традиційно завершення року пройшло у
формі квесту. Крім того, за ініціативи бучанки Каті Голяченко найстарші учні святкували із закликом:»Кожний випускник по дубочку».
У школі № 4 вирішили відзначити останній дзвоник без кульок, аби зберегти природу. Ініціатива не завадила їм відчути
святковий гарний настрій. На завершення юнаки та дівчата,
які у цьому році прощаються зі школою, посадили в пам`ять
про випускників 2019 клени.

Перемога в номінації «Неможливе можливо»!

Грандіозний, яскравий, позитивний архітектурний фестиваль
LEGO подарував Бучанським дошкільним закладам «Горобинка»,
«Пролісок», «Капітошка» та «Сонячний» дипломи.

Свято проходить у міжнародному виставковому центрі, куди приїхали діти,
вихователі та батьки з усієї України, аби
взяти участь у дитячій архітектурній виставці-конкурсі «Професія майбутньо-

го» у рамках Всеукраїнського фестивалю
гри, навчання і натхнення «Play Fest».
Бучанська малеча долучилася до цікавого заходу і отримала перемогу в номінації «Неможливе можливо»!

ОФІЦІЙНО

Пласт отримав визнання
на законодавчому рівні

Парламент ухвалив законопроект
№ 10484 «Про державне визнання
і підтримку Пласту» (за основу і в
цілому).
У Бучі торік відкрили найбільший в
Україні пластовий центр, який об`єднує молодих патріотів країни й Бучанської громади.
Що таке Пласт,про його цілі та плани можна ознайомитись на офіційному
сайті організації plast.org.ua, газета про
організацію писала №
Крім того, бажаючі можуть ознайомитися у мережі інтернет із річним звітом 2018 Пласту – Національної Скаутської Організації України.

Молодь та новації у найстарішій школі

форми. Ми зібралися з колективом і вирішили спробувати зробити квест на останній дзвоник. Звичайно,
були побоювання, як сприймуть його діти і батьки.
Учням дуже сподобалось. Деякі дідусі та бабусі не
зовсім були у захваті, оскільки хотіли подивитися на
внучку у бантиках й білому фартусі, а внучка пришла
в джинсах. Форму ми не вимагали, лише намагалися
пояснити, що було б доречніше вдягнути вишиванку.
Після квесту ми з острахом чекали повідомлень у соціальних мережах, але відгуки були дуже гарні. У цьому році вирішили повторити, але додали ще «станції»
для гостей свята, які теж проходили квест.

Продовжуємо екскурс по загальноосвітнім
закладам громади.
Сьогодні ми познайомимося з найстарішою
школою нашого міста, яка зараз має № 1.

У 1926 році в колишньому панському маєтку була
відкрита початкова школа, у наступному році – семирічка. У незалежній Україні учні закінчували у закладі
лише 9 класів, а з 2002 року стала повна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, у якій зараз працює 35 співробітників і навчається 460 дітей. Наш співрозмовник
– директор закладу Ольга Мохненко.
Ольга Володимирівна, скажіть, чи збереглися
якісь традиції цієї найстарішої Бучанської школи?
– Щодо особливих традицій саме цієї школи, то вони
не збереглися. Колись ця школа вважалася найсильнішою в Ірпінському регіоні. А згодом трохи витратився
цей статус, тому що були побудовані нові школи, у які
пішли дітки. А у нас лише 9 приміщень під класи, навчаємося у дві зміни. Тобто є певні проблеми, які найближчим часом будуть вирішуватися, оскільки має
розпочатися добудова. Маємо надію, що вона швидко буде завершена, і ми отримаємо нові приміщення,
фактично нову школу на тисячу дітей.
Розкажіть про ваших педагогів
– У школі працює молодий колектив, середній вік
вчителів близько 30 років.
Як вдалося залучити молодих фахівців, адже молоді люди, які мають вищу освіту, не дуже хочуть
йти у школу?
– Молоді фахівці, якщо вони хороші, розуміють перспективи. Єдине, що маємо, все-таки у молодих жінок
є велика потреба спочатку влаштували своє особисте
життя. Але то життя. Якщо брати по якісному складу,
то у нас є досвідчені педагоги в початковій і старшій
ланці, вчителі вищої категорії, зі званнями, які підтверджуються. І зараз працюємо над тим, як підняти
рівень кваліфікації вчителів шляхом атестації, проходження курсів, отримання сертифікатів.тощо.
Які нові напрямки започатковуєте?
– Школа активно долучається до всіх можливих
проектів. У цьому році ми вже зрозуміли, що неможливо охопити все. Колектив невеликий, тож у кінці
року, коли підходять до фіналу всі проекти, трохи

важко. Тому в наступному році плануємо більш вибірково підходити.
У яких проектах брали участь?
– Назву лише головні. «Healthy schools» – заради
здорових і радісних школярів. Це напрямок здоров’я
дітей, раціонального харчування, також приєднано
довкілля та спортивні активності. Крім того, сучасний освітній простір.
Другий проект, у якому лише починаємо працювати
– демократична школа. Цей проект передбачає нашу
демократизацію управлінської діяльності, більше залучення дітей і батьків до управління школою, до прийняття загальних рішень.
Ми співпрацюємо з корпусом миру щодо залучення
волонтера до нашої діяльності. З жовтня волонтер із
Сполучених Штатів Америки або іншої держави приїжджає до нас і працює на добровільних засадах вчителем іноземної мови як носій мови.
Також працювали у проекті спортивного напрямку
– «Посилка успіху».
Розкажіть, будь ласка, про ваш останній дзвоник,
який відрізняється від інших.
– Минулого року ми зрозуміли, що треба робити
щось незвичайне, тому що лінійки давно всім набридли. Як раз деякі школи почали відмовлятися від
лінійок, і міністр освіти закликала придумувати нові

Що саме було у квесті й хто придумував завдання?
– Весь колектив підтримав ідею й долучився, вигадали різні «станції». У дітей були різнопланові завдання: спортивна станція, інтелектуальна, портретна, де
вони мали впізнати відомих людей сучасності. Була
станція по переробці сміття, оскільки це теж важливий напрямок, а також розважальні. Але більше таких,
щоб згуртувати дитячий колектив.
А що мали зробити гості свята?
– Ми попередньо зібрали слова, які діти та вчителі
хочуть почути на останньому дзвонику. Слова були
цікаві: дракони, гірські вершини, засмага, риболовля
тощо. Із цих слів гості мали придумати прикольну
промову для останнього дзвоника.
Спілкувалася Ірина Левченко

UA:Перший

6:00 М/с "Гон"
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:20,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30,4:10 Т/с "Елiза"(12+)
11:20 Д/с "Аромати Iспанiї"
12:15,13:10,17:15,23:50,3:30 Погода
12:25 Д/с "Кухня По"
13:20 По обiдi шоу.
14:25 Д/с "Тайська кухня"
15:15 Х/ф "Клара i Франциск", 2 с.
17:30 Перша шпальта.
18:20,2:35 Тема дня.
19:30,3:45 Разом.
19:55 Д/с "Суперчуття"
21:25,2:25 UA:Спорт.
21:45 Д/с "Дикi тварини"
22:15 Д/с "Тваринна зброя"
0:00 Телепродаж Тюсо.
5:30 Д/с "Цiкаво.com"

Канал "1+1"

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з "1+1"
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,
19:30,0:00,5:15 "ТСН"
9:30 "Одруження наослiп"
10:55,12:20 "Мiняю жiнку"
13:50 "Сiмейнi мелодрами"
14:50 Т/с "Величне столiття. Роксолана"
17:10 Т/с "Моє чуже життя"(12+)
19:20 "Секретнi матерiали"
20:45,21:45 Т/с "Коли минуле попереду"(16+)
22:45 "Грошi"
0:05 "Голос. Дiти 5"
2:05 Комедiя "Я знову тебе кохаю
2"(12+)

Iнтер

2:35 "Богинi ефiру"
3:55 М/ф "Пригоди Буратiно"
4:55 "Top Shop"
5:25,22:05 "Слiдство вели..." з Л.
Каневським"
7:00,8:00,9:00,17:40 Новини.
7:10,8:10 "Ранок з Iнтером"
9:20,18:00,19:00,1:50 "Стосується
кожного"
11:15,12:25 Х/ф "Матусин синок"
12:00 "Новини"
13:50 Х/ф "Закохайся в мене, якщо
наважишся"(16+)
15:45 "Чекай на мене. Україна"
20:00 "Подробицi"
21:00 "Речдок. Особливий випадок"
23:55 Т/с "Мессiнг: Що бачив крiзь
час"(16+)

ICTV

4:55 Т/с "Вiддiл 44"(16+)
5:40 Громадянська оборона.
6:35 Факти тижня. 100 хвилин з О.
Соколовою.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Антизомбi. Дайджест.
11:10,13:25 Х/ф "Акула-робот"(16+)
12:45,15:45 Факти. День.
13:40,16:25 Х/ф "Прибуття"(16+)

16:35 Х/ф "Пробудження"(16+)
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Бiльше нiж правда.
21:25 Т/с "Пес"(16+)
22:25 Свобода слова.
23:55 Х/ф "Синевир"(16+)
1:30 Т/с "Прокурори"(16+)

Новий канал

5:45,7:05 Kids` Time.
5:50 М/с "Пригоди Кота у чоботях"
7:10 М/ф "Втеча з планети Земля"
9:00 Х/ф "З мене досить"(16+)
11:10 Х/ф "Ласкаво просимо в рай!
2: Риф"(16+)
13:00 Х/ф "Однокласники"(16+)
15:00 Х/ф "Однокласники 2"(16+)
17:00 Ревiзор.
20:00 Пристрастi за Ревiзором.
22:10 Х/ф "Три метри над рiвнем
неба"(16+)
0:40 Х/ф "Друзi по сексу"(16+)
2:50 Служба розшуку дiтей.

СТБ

5:40 Т/с "Коли ми вдома"
7:05,20:55 Т/с "Швидка допомога"
8:10 МастерШеф. (12+)
15:10 Битва екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок. (16+)
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
18:55 Хата на тата. (12+)
22:45 Т/с "Розлучниця"(16+)
0:40 Один за всiх. (16+)

Канал "Україна"

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:50
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:40,2:40 Реальна мiстика.
12:45,0:10,2:15,4:45 Агенти справедливостi. (12+)
14:45,15:30 Т/с "Жiночий
лiкар"(16+)
19:50 "Говорить Україна"
21:35 Футбол. Вiдбiр до Євро-2020.
Україна - Люксембург.
1:45 Телемагазин.

ТК "Київ"

8:00,0:10 "Поради лiкаря"
8:50,20:20,22:15,0:55,2:45,
5:50 "Ситуацiя"
9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,
21:00,23:00,1:05,3:45,
6:00 "Столичнi телевiзiйнi новини"
9:15 "Ранок у мегаполiсi"
11:10 "Авiаносцi"(16+)
12:00,13:10,17:10,19:20 "Київ Live"
15:15 "Депутатська приймальня"
16:10,23:20 "Нижче тiльки пекло"(16+)
20:30,7:00 "Служба порятунку"
21:25 "Бойовi машини"(16+)
22:25 "На часi"
22:55 "Українська Нацiональна
Лотерея"
1:25,4:05 "Життєвi iсторiї"
2:55 "Бойовi машини"(16+)
6:20 "Мультляндiя"

Вівторок • 11 червня
UA:Перший

6:00 М/с "Гон"
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:20,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30,4:10 Т/с "Елiза"(12+)
11:20 Д/с "Аромати Мексики"
12:15,13:10,17:15,23:50,5:20 Погода
12:25 Д/с "Кухня По"
13:20 Країна на смак.
14:25 Д/с "Тайська кухня"
15:15,2:15 По обiдi шоу.
16:15 Д/с "Браво, шеф!"
17:30 Разом.
18:25,21:25 ЧС FIFA U-20 2019 у
Польщi. Пiвфiнал.
20:25 Нашi грошi.
0:00 Телепродаж Тюсо.
3:10 Спiльно.
3:45 Перша шпальта.
5:30 Д/с "Цiкаво.com"

Канал "1+1"

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з "1+1"
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:4
5,5:15 "ТСН"
9:30 "Одруження наослiп"
10:55,12:20 "Мiняю жiнку"
13:50 "Сiмейнi мелодрами"
14:50 Т/с "Величне столiття. Роксолана"
17:10 Т/с "Моє чуже життя"(12+)
19:20 "Секретнi матерiали"
20:45,21:45 Т/с "Коли минуле попереду"(16+)
22:45,23:45 Т/с "Школа"(16+)
0:50 Комедiя "Я знову тебе кохаю
2"(12+)

Iнтер

2:35 "Богинi ефiру"
3:55 "Подробицi" - "Час"
4:55 "Top Shop"
5:25,22:05 "Слiдство вели..." з Л.
Каневським"
7:00,8:00,9:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 "Ранок з Iнтером"
10:10 Т/с "Мiсце, що домом зветься"(12+)
12:00 "Новини"
12:25 Х/ф "Фантомас"
14:45 "Правила виживання"
15:50,16:45 "Речдок"
18:00,19:00,1:55 "Стосується
кожного"
20:00 "Подробицi"
21:00 "Речдок. Особливий випадок"
23:55 Т/с "Мессiнг: Що бачив крiзь
час"(16+)

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:25 Факти.
4:50 Т/с "Вiддiл 44"(16+)
5:35,20:15 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Антизомбi. Дайджест.
11:10,13:25 Х/ф "Нещадний"(16+)

12:45,15:45 Факти. День.
13:40 Х/ф "Пiдривник"(16+)
15:25,16:20 Х/ф "Другий у командi"(16+)
17:45,22:25 Т/с "Майор i магiя"(16+)
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
21:25 Т/с "Пес"(16+)
0:40 Х/ф "Снайпер: Примарний
стрилець"(18+)
2:25 Т/с "Прокурори"(16+)

Новий канал

5:35,5:55 Kids` Time.
5:40 М/с "Пригоди Кота у чоботях"
6:00 Ревiзор магазини.
10:00,13:10 Таємний агент.
11:20,14:40 Таємний агент. Пост-шоу
16:10 Топ-модель по-українськи.
(16+)
21:50 Х/ф "Три метри над рiвнем
неба 2: Я тебе хочу"(16+)
0:20 Х/ф "Глибинний пiдйом"(16+)

СТБ

6:05 Т/с "Коли ми вдома"
8:10,20:55 Т/с "Швидка допомога"(12+)
9:10 МастерШеф. (12+)
15:10 Битва екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок. (16+)
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
(16+)
19:00 Хата на тата. (12+)
22:45 Т/с "Розлучниця"(16+)
0:40 Детектор брехнi.

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.
10:40,2:30 Реальна мiстика.
12:45,0:00,2:15,4:45 Агенти справедливостi. (12+)
14:45,15:30 Т/с "Жiночий
лiкар"(16+)
19:50 "Говорить Україна"
21:00 Т/с "Благi намiри", 1 i 2 с.
(12+)
23:20 Без панiки.
1:45 Телемагазин.

ТК "Київ"

8:00,0:10 "Поради лiкаря"
8:50,20:20,22:15,0:55,2:45,
5:50 "Ситуацiя"
9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,
21:00,23:00,1:05,3:45,6:00 "Столичнi
телевiзiйнi новини"
9:15 "Ранок у мегаполiсi"
11:10,21:25,2:55 "Бойовi машини"(16+)
12:00,13:10,17:10,19:20 "Київ Live"
15:15 "Депутатська приймальня"
16:10,23:20 "Нижче тiльки пекло"(16+)
20:30,7:00 "Київськi iсторiї"
22:25 "На часi"
22:55 "Українська Нацiональна
Лотерея"
1:25,4:05 "Життєвi iсторiї"
6:20 "Мультляндiя"
7:30 "Телемаркет"

Середа • 12 червня

UA:Перший

6:00 М/с "Гон"
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:20,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с "Елiза"(12+)
11:20 Д/с "Аромати Мексики"
12:15,13:10,17:15,20:50,
23:50,3:00 Погода.
12:25 Д/с "Кухня По"
13:20 Енеїда.
14:25 Д/с "Тайська кухня"
15:15 Країна на смак.
16:15 Д/с "Браво, шеф!"
17:30 Нашi грошi.
18:20,2:35 Тема дня.
18:55 Гандбол. Вiдбiрковий матч до
ЧЄ. Україна - Данiя.
21:25,2:25 UA:Спорт.
21:45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:15 Д/с "Дикi тварини"
0:00 Телепродаж Тюсо.
3:10 Спiльно.
3:40 #ВУкраїнi.
4:05 Розсекречена iсторiя.
5:30 Д/с "Цiкаво.com"

Канал "1+1"

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з "1+1"
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,
19:30,0:45,5:15 "ТСН"
9:30 "Одруження наослiп"
10:55,12:20 "Мiняю жiнку"
13:50 "Сiмейнi мелодрами"
14:50 Т/с "Величне столiття. Роксолана"
17:10 Т/с "Моє чуже життя"(12+)
19:20 "Секретнi матерiали"
20:45,21:45 Т/с "Коли минуле попереду"(16+)
22:45,23:45 Т/с "Школа"(16+)
0:50 Комедiя "Я знову тебе кохаю 2"

Iнтер

2:40 "Богинi ефiру"
4:00 "Подробицi" - "Час"
4:55 "Top Shop"
5:25,22:10 "Слiдство вели..." з Л.
Каневським"
7:00,8:00,9:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 "Ранок з Iнтером"
10:10 Т/с "Мiсце, що домом зветься"(12+)
12:00 "Новини"
12:25 Х/ф "Фантомас розбушувався"
14:45 "Правила виживання"
15:50,16:45 "Речдок"
18:00,19:00,1:55 "Стосується
кожного"
20:00 "Подробицi"
21:00 "Речдок. Особливий випадок"
23:55 Т/с "Мессiнг: Що бачив крiзь
час"(16+)

ICTV

4:00 Скарб нацiї.
4:10 Еврика!
4:15 Служба розшуку дiтей.
4:20 Студiя Вашингтон.
4:25 Факти.
4:50 Т/с "Вiддiл 44"(16+)

5:35,10:10 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11:10,13:15 Х/ф "Широко крокуючи
3: Правосуддя одинака"(16+)
12:45,15:45 Факти. День.
13:35 Х/ф "Другий у командi"(16+)
15:20,16:25 Х/ф "Унiверсальний
солдат 2: Повернення"(16+)
17:50,22:35 Т/с "Майор i магiя"(16+)
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
21:30 Т/с "Пес"(16+)
0:45 Х/ф "8 мiлiметрiв"(18+)
2:55 Т/с "Прокурори"(16+)

Новий канал

3:00,1:35 Зона ночi.
3:50 Абзац.
5:35,6:25 Kids` Time.
5:40 М/с "Дракони. Перегони
безстрашних"
6:30 Ревiзор магазини.
10:20,13:20 Таємний агент.
11:50,14:50 Таємний агент. Постшоу
16:30 Топ-модель по-українськи.
21:40 Х/ф "Бар "Бридкий койот"
23:40 Х/ф "Мiлина"(16+)
1:30 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:20 Т/с "Коли ми вдома"
8:00,20:55 Т/с "Швидка допомога"
9:00 МастерШеф. (12+)
15:10 Битва екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок. (16+)
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
22:45 Х/ф "Спокута"
0:40 Детектор брехнi.

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.
10:40,2:30 Реальна мiстика.
12:45,0:00,2:15,4:45 Агенти справедливостi. (12+)
14:45,15:30 Т/с "Жiночий
лiкар"(16+)
19:50 "Говорить Україна"
21:00 Т/с "Благi намiри", 3 i 4 с.
23:20 Контролер.

ТК "Київ"

8:00,0:10 "Школа права"
8:50,20:50,0:55,5:50 "Ситуацiя"
9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:0
0,21:00,23:00,1:05,6:00 "Столичнi
телевiзiйнi новини"
9:15 "Ранок у мегаполiсi"
11:10 "Бойовi машини"(16+)
12:00,13:10,17:10,19:20,21:25,2:45
"Київ Live"
15:15 "Депутатська приймальня"
16:10,23:20 "Всерединi Раю"
22:55 "Українська Нацiональна
Лотерея"
1:25,4:10 "Життєвi iсторiї"
6:20 "Мультляндiя"

Астрологічний прогноз на 10-16 червня

ОВЕН (21.03-20.04).
Цей тиждень сприятливий для
контактiв i творчих зустрiчей, вiдпочинку в приємнiй компанiї. У особистому життi може вiдбутися довгоочiкувана подiя. Овнам може трапитися нагода
укрiпити вiдносини з близькою людиною.
Енергетично могутнiй тиждень. Не виключено, що цей тиждень пiднесе Овнам сюрпризи або принесе радiснi новини, пов`язанi
з близькими людьми.

РАК (22.06-22.07)
Якщо Раки успiшно справляться
з рiшенням проблем попереднього
тижня, то цей може бути сприятливим в усiх вiдношеннях. На душi у багатьох
представникiв цього знаку буде спокiйно. В
кiнцi тижня можливi тривоги i хвилювання.
Причиною неспокою можуть стати проблеми
з дiтьми, з батьками, матерiальнi труднощi в
домашньому або дачному господарствi.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Можлива реалiзацiя всього позитивного, що з`явилося в кiнцi минулого мiсяця. Ви зумiєте переконати партнерiв i заручитися їхньою пiдтримкою в
найсмiливiших починаннях. Вашi обдуманi
дiї матимуть успiх. Сприятливе планування змiни дiяльностi i мiсця проживання.
Тиждень обiцяє бути яскравим i незабутнiм. Ви вiдчуєте легкiсть i невимушенiсть.
Удома запанує повне взаєморозумiння.
Збiльшений енергетичний потенцiал приведе до перемог i самоствердження. У гiршому
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
разi - до перевитрати сил i втрати iмунiтету.
Ймовiрно, що Близнюки одер- Використовуйте будь-яку можливiсть для пожать несподiвану звiстку, яка зможе дорожей, поїздок i прогулянок.
ускладнити життя не тiльки їм, але й людям,
якi з ними пов`язанi. Тиждень активної боДІВА (24.08-23.09)
ротьби, вiдстоювання життєвих принциТиждень припускає повернення
пiв, самозахисту. Ймовiрно, що небажання
до свого корiння, заняття ремеслами.
пiдкорятися впливовим людям, невизнан- Комфортно Дiви вiдчуватимуть себе тiльня авторитетiв i якась "йоржистiсть" не доз- ки в товариствi дорогих з дитинства людей.
волять Близнюкам вести конструктивний Тиждень припускає наставництво. Можливо,
дiалог з начальством.
з`являться новi обставини, якi вплинуть на
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Врiвноважених, практичних, впорядкованих i спокiйних Тiльцiв може
переслiдувати ризик розорення i рiзних
матерiальних невдач (у комерцiйнiй дiяльностi). Смiливi iдеї партнерiв i авантюрнi плани начальства можуть спокушати
Тiльцiв спокусою швидко одержати великий
дохiд. Вигоду можна одержати тiльки вiд
реалiзацiї старих справ. Украй негативним
буде кiнець тижня, що несе обмани та iлюзiї.

вашi плани. Схильнiсть до самоаналiзу може
породити жалiсть до себе, що стане приводом для сварок з близькими людьми.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Тиждень вiдпочинку, отримання нових джерел енергiї, очищення
думок. Можливо, що вам вдасться
благополучно завершити вiдкладенi справи
або нарештi вiддати борги. Вiрогiднi серйознi
перестановки, якi принесуть вам користь. У
особистому життi передбачається несподiвана приємна подiя. Багатьом вдасться успiшно
обiйти гострi кути любовних проблем.
СКОРПІОН (24.10-22.11)
Початок тижня буде пов`язаний
з приливом сил i творчими починаннями, накопиченням iнформацiї.
Можливо деяке перемiщення службовими
сходами, але в яку сторону - вгору або вниз залежатиме тiльки вiд Скорпiонiв. Цей тиждень
може принести Скорпiонам вiдчуття комфорту
i упевненостi в собi. Домашнi i особистi проблеми вiдсунуть на другий план справи i бiзнес.
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Стрiльцi можуть опинитися у
владi користолюбства. Буде важко
вiдмовитися вiд спокус одержати
легку наживу. Ймовiрно, несподiвана звiстка
примусить Стрiльцiв переглянути плани на
вiдпустку або на майбутнiй тиждень. Сфера
особистого життя характеризується украй
суперечливими тенденцiями.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Тиждень припускає ослаблення
енергетичного потенцiалу. Ймовiрно,
Козероги почують багато хороших слiв
на свою адресу, що, безумовно, буде приємно.
Але вже в другiй половинi тижня вони вiдчують спад в настрої. Вiрогiднi домашнiй клопiт
або нездужання. Душевний дискомфорт затягнеться на якийсь час. У особистих вiдносинах
вiрогiднi протистояння, небажання i невмiння
слухати одне одного.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Тиждень сприятливий для ризикованих пiдприємств, нових знайомств i планування дiяльностi на
далеку перспективу. Успiх може супроводжувати спортсменам, полiтикам, дипломатам.
Ймовiрно, в першiй половинi тижня Водолiї
зможуть проявити себе в найрiзноманiтнiших сферах дiяльностi. Доля дає їм шанс полiпшити своє фiнансове становище. Баланс
мiж вiдчуттями i вчинками вiдновиться, не
дивлячись на те що першi будуть яскравi i
мiнливi, а другi - неочiкуванi.
РИБИ (20.02-20.03)
Тиждень припускає зростання
дiлової активностi, реалiзацiю здiбностей, вiдкриття, досягнення.
Творчий пiдхiд може призвести до внутрiшнiх вiдкриттiв. Риби можуть приступити до
виконання намiчених планiв. Сприятливi переїзд, ремонт, звернення в органи влади.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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День захисту дітей

Бучанський центральний парк у
вихідні прокинувся рано: дитячий
сміх, музика, пісні розбудили його,
адже саме він гостинно зустрічає
дітей громади, які відзначають свій
день, початок канікул і літа.

Шановна громадо!
Щороку в перший день літа ми відзначаємо День захисту дітей.
Від нас, дорослих, залежить, у якій
країні будуть жити наші діти, якою мовою вони розмовлятимуть та на яких
традиціях зростатимуть. Це завдання
підсилюється саме зараз, коли на шляху європейського становлення України
постали нові виклики та випробування.
Час вимагає, аби ми власним прикладом виховували щирих патріотів
своєї держави, свідомих та сильних
духом громадян.
Висловлюю вдячність усім людям, хто
присвятив своє життя роботі з підро-

У програмі були конкурси і розваги
на будь-який смак, а ще печиво, солодка
вата і морозиво у подарунок від Бучанської міської ради.

КОНКУРС МАЛЮНКІВ
Юні художники на мольбертах зізнавалися фарбами і пензликом у любові
до рідного міста чи села, адже творили
малюнки на тему «Буча очима дітей». Дуже приємно, що їх роботи надзвичайно вразили голову
журі Наталію Полтавець, Народного художника України, доньку
великого роду художників:
– Сьогодні приголомшливе
свято. Радісно бути в оточенні
такої кількості надзвичайно талановитих дітей. Я захоплююся
ними та їхніми малюнками.
Відзнакою Бучанського міського голови Анатолія Федорука
нагороджено: Гран-прі – Марія
Скринік, 1 премія – Марія
Божко, 2 премія – Світлана Савицька, 3 премія – Діана Іванченко. Вітаємо!

стаючим поколінням та щоденно робить важливий внесок у їх виховання,
формування як особистості. Ваша праця є безцінною, адже ви створюєте майбутнє нашої країни.
Бажаю всім юним жителям Бучанської ОТГ міцного здоров’я, безхмарного
та безтурботного дитинства, мирного
неба над головою.
Батькам та вихователям зичу життєвої мудрості, впевненості у завтрашньому дні, наполегливої і натхненної
праці на благо дітей та України!
Бучанський міський голова
Анатолій Федорук

Підсумки

Якісна освіта – це виховання
майбутньої еліти держави

«ФАБРИКА
ЗІРОЧОК»

Талановиті юнаки і дівчата
підготували по-літньому яскраві номери. Пісенні розповіді
про дитинство і рідну країну,
танцювальні виступи юних талантів принесли справжню насолоду відпочиваючим.

ДИТЯЧІ ВЕЛОПЕРЕГОНИ

Кручу, кручу, педалі кручу…

16 Всеукраїнська «Дивогонка»
– це не стільки спортивні змагання, скільки зустріч задля обміну
позитивними емоціями особливо
тоді, коли на старт виходять наймолодші учасники на триколісних
велосипедах.
І тут починається найцікавіше:
хтось передумав їхати, хтось реагує
на цукерку, мамин голос чи татову
підтримку.

ВІТАННЯ

Наймолодшому спортсмену із 130 зареєстрованих трохи більше року, і він
на велосипеді почувається впевненіше,
ніж без нього.
Найстаршим учасникам – 13, і тут вже
бажання до перемоги значно сильніше.
Але, незалежно від результатів, додому всі повернулися із зарядом позитиву.
Веселі змагання для діточок організували Бучанський центр позашкільної роботи і група велолюбителів
«Бучанські ВЕЛІКАНИ».

Удванадцяте бучанці відзначили свято «Освітянські обрії», і вперше – в
об’єднаній територіальній громаді, адже до освіти Бучі приєдналися навчальні заклади Блиставиці, Луб’янки й Гаврилівки.
Ці урочистості наша громада чекає щоразу з великим нетерпінням, адже на
заході ми дізнаємося імена тих, кого названо кращими у своїй щоденній кропіткій праці вчити, вчитися, виховувати і любити.
Щороку на святі вітаємо переможців всеукраїнських, обласних предметних
олімпіад, учнів-членів Малої академії наук України, переможців і призерів
творчих і спортивних конкурсів та змагань, їх керівників.
Ми другий рік впевнено крокуємо і
очолюємо рейтинг освітянських регіонів
Київщини. Цього року із 90 учасників 72
дитини стали переможцями різних учнівських предметних олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів – членів Малої академії наук України та конкурсів учнівської творчості.
– Ви найкращі! Я пишаюся тим, що
маю можливість працювати поруч із
вами, пишаюся досягненнями учнів, у які
вчителі вклали знання, вміння, навики,
традиції поведінки, – такими словами
розпочав свій виступ Бучанський міський голова Анатолій Федорук. – Беззаперечні слова вдячності педагогам. Спасибі
за працю і за те, що ви навчаєтеся разом із вашими вихованцями. І безмежні слова
вдячності батькам і всім, хто є дотичним у навчальному процесі!
Підведемо підсумки про те, що відбулося у освіті за рік. Започаткували нову
реформу, нову українську школу. Реформа передбачає багато напрямків, але
перш за все – це якість освіти.
– І ми маємо неофіційне визнання:
бажання батьків і дітей навчатися у
наших школах, – розповів начальник
відділу освіти Бучанської міської ради
Олег Цимбал. – А офіційним визнанням є зовнішнє незалежне оцінювання знань. В Україні близько 20 тисяч
закладів освіти, які проводять ЗНО. У
ТОП 200 всеукраїнських закладів увійшли бучанські школи. Крім того, учні,
які мать перспективу стати медалістами, підтверджують свої знання на ЗНО і отримують золоті та срібні медалі під
час випуску. Ми другий рік впевнено крокуємо і очолюємо рейтинг освітянських закладів Київщини.
Злива вітань і подяк у літньому театрі не вщухала кілька годин. За високі результати у роботі й навчанні вчителів та учнів відзначено грамотами й подяками Бучанського міського голови Анатолія Федорука, Департаменту освіти КОДА, відділу освіти.
Долучилися до заходу депутати Бучанської міської ради та працівники Бучанської міської ради, виконуючі обов’язки старост сіл Бучанської міської об’єднаної
територіальної громади, партнери та друзі освіти.

громади

Аліна Бурцева, учасниця
фестивалю, виступила з промовою:
– Мені пощастило брати участь у ХІХ
Міжнародному
телерадіофестивалі
«Прем‘єра пісні» в Бучі. Я була однією
з «Соловейків України», переможницею
Всеукраїнського телевізійного дитячого
пісенного фестивалю-конкурсу, засновником якого є Президентський фонд
Леоніда Кучми.
У 2016 році, коли вперше приїхала в
Миргород на цей фестиваль, я була єдиною представницею Дніпропетровської
області. Я навіть не могла подумати про
те, що через 3 роки в мене буде можливість виступати на одній сцені з найкращими Соловейками, з народними та
заслуженими артистами України.
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• ГОЛОВНИЙ ВХІД
17:00 - урочисте відкриття фестивалю;
17:00-17:10 - виступ DJ Operetta;
17:10-17:20 - офіційна частина;
17:20-17:30 - виступ естрадно-духового оркестру «Либідь»;
22:00-22:10 – Neon show;
22:10-22:20 – Fire show.
• АЛЕЇ ПАРКУ
12:00-18:30 - початок роботи виставок народних ремесел, хенд-мейду та майстер-класів від
компанії «Движ»:
циркова інтерактивна програма «HEARTART»;
• РОТОНДА
15:00-16:00 - ALEX AINE «Looping show»;
16:00-16:50 - виступ електробандуриста, саунд-алхіміка TKALENKO;
17:00-17:30 - урочисте відкриття фестивалю;
17:30-18:00 - виступ дуету «Lu Vas»;
18:00-18:50 - виступ кавер-гурту «Charlie Band».
• КУЛІНАРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
15:00-16:00 - грузинська кухня від ресторану
«Нікала» (м. Київ);
17:00-17:30 - урочисте відкриття фестивалю;
17:30-18:30 - шоу молекулярної кухні.
• ФРАНЦУЗЬКИЙ ДВОРИК
14:00-17:00 - початок роботи імерсивної програми «Kvest O-FEST».
• ПІД СТАРИМ ДУБОМ
15:00-16:00 - майстер-класи з виготовлення та
співогра на традиційних українських музичних
інструментах - кобзі, бандурі, колісній лірі;
16:00-16:45 - виступ бандуристки та співачки
Наталії Логощук;
17:00-17:30 - урочисте відкриття фестивалю;
17:30-18:30 - тріо «Kvitana» і бітбоксер Dorian
Shuffle.
• КАМЕРНА СЦЕНА «ФОНТАН»
17:30-18:00 - програма «Пансіон шляхетних дівчат» від театру «Мода та стиль XIX сторіччя»
та Ніколь Стаховської.
• ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК «КОРАБЕЛЬ»
12:00-12:30 - відкриття яскравим SKITTLES-шоу;
12:30-13:30 - мюзикл «Бременські музиканти.
Нова історія» від театральної студії «TOPstars»

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

У літньому театрі парку, де свято зібрало друзів на побачення із новими творчими надбаннями, п’ять годин поспіль
лунала українська пісня. Шлях на
велику сцену кожен із цих творів починає із Бучі – міста фестивалів.
Розпочався фестиваль із дитячої частини. Учні Бучанської школи мистецтв ім.
Л. Ревуцького Валерія Білоус та Єлизавета
Самохіна (викладач Марія Волосянська)
теж виступили на «Прем’єрі пісні» й гідно
представили нашу громаду.
Бучанський міський голова Анатолій
Федорук привітав учасників, побажав
творчих успіхів:
– Шануймо українське, любімо українське! А наша об’єднана територіальна громада радо зустрічає гостей, учасників та
організаторів «Прем’єри пісні». Приємно,
що велика кількість дітей взяла участь у
заході. Саме їхніми очима варто дивитися
на те, якою буде Україна завтра.
У гала-концерті на сцену вийшли відомі артисти, які продемонстрували свої
найновіші пісні. Колись вони саме у цій
програмі в Бучі отримали перше визнання, а також «крила для злету».

Відомі імена –
нові пісні

ФЕСТИВАЛЬ

– «Злетілися» до Бучі найспівучіші
артисти,
переможці
«Соловейків
України», – сказав зі сцени засновник
фестивалю Мар’ян Гаденко. – Привітали з днем захисту дітей. Адже діти –
найвразливіша частина суспільства.
Вони потребують захисту, уваги,
знань, розваг... Пісня ж є тим чинником, який об’єднує всіх українців.
І зазвучала українська пісня у виконанні таалановитих співаків, а гості у
залі, затамувавши подих, слухали прекрасні голоси.
– Завдяки Міжнародному телерадіофестивалю, кожен телеглядач
має можливість побачити, чим живе
сьогодні Україна, Київщина і молодь
міста Бучі, – зазначив Анатолій Федорук. – На запитання «Якою ти бачиш
Україну завтра?» я міг би відповісти
устами наймолодших: усміхненою,
щасливою, життєрадісною і одночасно
твердою у своїх намірах. Вірю у те, що
завтрашній день буде кращим.
Ірина БІБА,
Богдан ЛЯХОВЕЦЬ

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Дев’ятнадцятий Міжнародний
телерадіофестиваль «Прем’єра
пісні» вчотирнадцяте відбувся у
нашому рідному місті.
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Інна Павленко, арт-директор
народного артиста України
поета-пісняра Вадима Крищенко
Міжнародний телерадіофестиваль
«Прем’єра пісні» відбувся у Бучі,
подарувавши численним слухачам
і глядачам нові пісні і разом з ними
незабутні емоції і враження. Подяка
невтомному Мар›ян Гаденко за цю
подію, меру міста Бучі за бездоганну
організацію цього (далеко не першого)
культурного заходу.
Деяким столичним чиновникам не
завадило б взяти майстер-клас у тому,
як треба дбати про людей і зовсім не
із столичним бюджетом перетворити
своє місто на райський куточок.
Мене як арт-директора, народного
артиста України, поета-пісняра Вади-

ПРОГРАМА ЗАХОДІВ СЬОМОГО МІЖНАРОДНОГО
МУЗИЧНОГО ФЕСТИВАЛЮ «О-FESТ-2019»

(зразковий театр естради «Фабрика зірочок»);
13:30-14:00 - вокальний виступ учнів професійної музичної Академії «ART MUS»;
14:00-15:00 - інтерактивна розвага «Як інструменти зазвучали»;
15:00-16:30 - анімаційно-розважальна програма
для дітей;
16:30-17:00 - бульбашкове шоу;
17:00-17:30 - урочисте відкриття фестивалю;
17:30-18:30 - кріо-шоу.
• ТАНЦЮВАЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНА
СЦЕНА «FUN STAGE»
15:00-15:30 - виступ співачки «LaMa»;
15:00-15:30 - виступ експериментального етнічно-електронного тріо «Kolo Yolo»;
16:20-17:00 - виступ гурту «KVITKA»;
17:00-17:30 - урочисте відкриття фестивалю;
17:30-18:10 - виступ Christina JAZZ band;
18:10-19:00 - виступ beatbox & A cappellaband
«Viral Vox».
• ПОЕЗОФОНІЯ (Літературна локація)
13:00-13:20 - Олександр Ірванець - драматург,
письменник, поет;
13:20-13:40 - Поваляєва Світлана - письменни-

ця, поетка;
13:40-14:00 - Гонтар Олександра - поетка, перекладачка;
14:20-14:40 - Геннадій Беляков - письменник,
перекладач;
14:40-15:00 - Олександр Корж - письменник,
перекладач;
15.30-16:20 - програма «На балу» від Ніколь
Стаховської та театру «Мода та стиль XIX сторіччя».
• ART-ЛОКАЦІЯ
12:00-19:00 - проект «Wood Art Object» (автори:
Олександр Волосенко, Олександр Рижов);
12:00-19:00 - художня виставка живопису
Віолети Монсевич;
12:00-15:00 - майстер-клас з учнями Бучанської
школи мистецтв.
• ЛІТНІЙ ТЕАТР
19:00-22:00 - Міжнародний Гранд-концерт
за участю колективу Національної оперети
України та солістів провідних музичних
театрів світу.

9 ЧЕРВНЯ, М.КИЇВ, АРКА ДРУЖБИ
НАРОДІВ

• АЛЕЇ ПАРКУ
12:00-19:00 - початок роботи Мистецького
вернісажу:
• ДИТЯЧА РОЗВАЖАЛЬНА ЗОНА
(Оглядовий майданчик парку)
14:00-15:00 - відкриття цирковим шоу від
студентів Київської муніципальної академії
естрадного та циркового мистецтв;
15:00-15:30 - SKITTLES-шоу;
15:30-16:30 - анімаційно-розважальна програма від дитячого клубу «LITO»;
16:30-17:30 - молекулярна кухня;
17:30-18:30 - бульбашкове шоу;
14:00-19:00 - початок роботи майстер-класів, виставок народних ремесел:
• ГОЛОВНА СЦЕНА 13:00-14:00 - виступ
театру традиційного індійського танцю
«Накштра»;
14-00-15:00 - виступ українсько-іспанського центру «Школа Фламенко»;
15:00-16:00 - виступ фольклорного театру

ма Крищенко насамперед цікавила
популяризація творчості Поета і
сприйняття її аудиторією. Я втішена :
прем’єра танго «Пахне сад в забутті» у
виконанні народного артиста України
Олександра Василенко була зустрінута
бурхливими оплесками. В очікуванні
наступного виступу можна було
насолодитися приємними моментами
за філіжанкою смачної та запашної
кави в ідеально облаштованому затишному міському парку (в якому, на
відміну від столичного Голосіївського
парку ім. М. Рильського європейського
типу, є вбиральня).
Також послухати солов’я і відчути
запах соснової смоли у перший літній
день. Цілком згодна зі словами Мар’яна
Гаденка: «Буча – це прекрасне місто,
біля якого знаходиться Київ».
«Берегиня»;
16:00-16:15 - офіційне відкриття фестивалю;
16:15-17:00 - концертна програма від
Київського національного університету
культури та мистецтв;
17:00-18:30 - концертна програма ансамблю
«Азербайджан»;
18:30-19:30 - концертна програма від Kiev
Music Hall;
19:30-21:00 - Гала-концерт від артистів
Національної оперети України.
• СЦЕНА-ТЕРАСА
12:00-13:00 - fashion-показ від Київської
академії декоративного та прикладного
мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука;
13:00-14:00 - виступ Камерного оркестру
Київської дитячої академії мистецтв;
14:00-15:45 - виступ Джазового оркестру
Київської муніципальної академії музики
ім. Р. Глієра.

9 ЧЕРВНЯ, НАЦІОНАЛЬНА ОПЕРЕТА
УКРАЇНИ ПЛОЩА ПЕРЕД ТЕАТРОМ

10:00-13:00 - майстер-клас Давіда
Шарашидзе з учнями дитячих художніх
шкіл №5 та №7, м. Київ;
10:00-19:00 - проект «Wood Art Object»
(Олександр Волосенко, Олександр Рижов);
15:00-18:00 - street-artімпровізації (автор:
Дар’я Почтаренко);
17:00-19:00 - інтерактивні фотозони
«O-FEST 2019»;
17:00-19:00 - мистецька програма від студентів Київської муніципальної академії
естрадного та циркового мистецтв;
17:00-18:00 - виступ DJ Operetta;
18:00-19:00 - інтерактивна програма «HEAR
TART»;
18:00-18:30 - виступ Jazz band від
Національної оперети України;
18:30-18:45 - виступ Народного оркестру
барабанщиць «Киянки»;
18:45-19:00 - виступ солістів Національної
оперети України.

ГОЛОВНА СЦЕНА ТЕАТРУ

19:00-22:00 - Міжнародний Гранд-концерт
за участю колективу Національної оперети
України та солістів провідних музичних
театрів світу.
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Четвер • 13 червня
UA:Перший

6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:20,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с "Елiза"(12+)
11:20 Д/с "Аромати Мексики"
12:15,13:10,17:15,23:50,3:30 Погода.
12:25 Д/с "Кухня По"
13:20 UA:Фольк. Спогади.
14:25 Д/с "Тайська кухня"
15:15 Енеїда.
16:15 Д/с "Браво, шеф!"
17:30 #ВУкраїнi.
18:20,2:35 Тема дня.
19:30 Перший на селi.
19:55 Д/с "Суперчуття"
21:25,2:25 UA:Спорт.
21:45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22:15 Д/с "Дикi тварини"
0:00 Телепродаж Тюсо.

Канал "1+1"

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з "1+1"
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,
19:30,0:55,5:25 "ТСН"
9:30 "Одруження наослiп"
10:55,12:20 "Мiняю жiнку"
13:50 "Сiмейнi мелодрами"
14:50 Т/с "Величне столiття. Роксолана"
17:10 Т/с "Моє чуже життя"(12+)
19:20 "Секретнi матерiали"
20:35 "Чистоnews"
20:45,21:45 Т/с "Коли минуле попереду"(16+)
22:30 "Право на владу"

Iнтер

2:40 "Богинi ефiру"
4:05 "Подробицi" - "Час"
5:25,22:05 "Слiдство вели..." з Л.
Каневським"

7:00,8:00,9:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 "Ранок з Iнтером"
10:10 Т/с "Мiсце, що домом зветься"(12+)
12:00 "Новини"
12:25 Х/ф "Фантомас проти Скотланд-Ярду"
14:45 "Правила виживання"
15:50,16:45 "Речдок"
18:00,19:00,1:55 Стосується кожного
20:00 "Подробицi"
21:00 "Речдок. Особливий випадок"
23:55 Т/с Мессiнг: Що бачив крiзь час

ICTV

4:25 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.
10:10 Секретний фронт.
11:20,13:25,2:00 Х/ф "Брати по
зброї"(16+)
12:45,15:45 Факти. День.
13:45 Х/ф "Унiверсальний солдат 2:
Повернення"(16+)
15:30,16:20 Х/ф "Пiдривник"(16+)
17:45 Т/с "Майор i магiя"(16+)
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:15 Антизомбi.
21:30 Т/с "Пес"(16+)
22:30 Х/ф "Джанго вiльний"(18+)

Новий канал

5:10 М/с "Дракони. Перегони
безстрашних"
6:00 Ревiзор магазини.
10:10,13:20 Таємний агент.
11:50,14:50 Таємний агент. Пост-шоу
16:30 Топ-модель по-українськи.
21:50 Х/ф "До зустрiчi з тобою"(12+)
0:00 Х/ф "Глибоке синє море"(16+)

СТБ

5:55 Т/с "Коли ми вдома"
8:25,20:55 Т/с "Швидка допомога"
9:30 МастерШеф. (12+)
15:05 Битва екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок. (16+)
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси. (
19:00 Цiєї митi рiк потому. (12+)
22:45 Х/ф "П`ять рокiв та один день"
0:40 Детектор брехнi.

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.
10:40,2:30 Реальна мiстика.
12:45 Агенти справедливостi. (16+)
14:45,15:30 Т/с "Жiночий лiкар"(16+)
19:50 "Говорить Україна"
21:00 Т/с "Благi намiри", 5 i 6 с. (12+)
23:20 Слiдами партiйних спискiв.
0:00,2:15 Агенти справедливостi.

ТК "Київ"

8:00,0:10 "Поради лiкаря"
8:50,20:20,22:15,0:55,
2:45,5:50 "Ситуацiя"
9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:0
0,21:00,23:00,1:05,3:45 "Столичнi
телевiзiйнi новини"
9:15 "Ранок у мегаполiсi"
11:10,16:10,23:20 "Всерединi Раю"
12:00,13:10,17:10,19:20 "Київ Live"
15:15 "Депутатська приймальня"
20:30 "Прогулянки мiстом"
21:25,2:55 "Бойовi машини"(16+)
22:25 "На часi"
22:55 "Нацiональна Лотерея"
1:25,4:05 "Життєвi iсторiї"
6:00 "Мультляндiя"
6:30 "Дотик з Чарльзом Стенлi"

П`ятниця • 14 червня
UA:Перший

6:00 М/с "Гон"
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:25,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с "Елiза"(12+)
11:20 Д/с Аромати Пiвденної
Африки
12:15,13:10,17:15,23:50,
3:05,5:20 Погода.
12:25 Д/с "Кухня По"
13:20,3:10 Сильна доля.
14:25 Д/с "Тайська кухня"
15:15 UA:Фольк. Спогади.
16:15 Д/с "Браво, шеф!"
17:30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18:20,2:15 Тема дня.
19:30,4:05 Розсекречена iсторiя.
20:30 Перша шпальта.
21:25 ЧС FIFA U-20 2019 у Польщi.

Канал "1+1"

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з "1+1"
7:00,8:00,9:00,12:00,
16:45,19:30,5:05 "ТСН"
9:30 "Одруження наослiп"
10:55,12:20 "Мiняю жiнку"
13:50 "Сiмейнi мелодрами"
14:50 Т/с Величне столiття. Роксолана
17:10 Т/с "Моє чуже життя"(12+)
19:20 "Секретнi матерiали"
20:25 "Чистоnews"
20:35,22:35 "Лiга смiху"
0:40 "Київ Вечiрнiй"

Iнтер

2:40 "Щоденник вагiтної"
4:00 "Подробицi" - "Час"
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"
10:10 Т/с "Мiсце, що домом зветься
12:25 Х/ф "Авантюристи"
14:45 "Правила виживання"
15:50,16:45,23:50 "Речдок"

18:00,1:40 "Стосується кожного"
20:00 "Подробицi тижня"

ICTV

4:25 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.
11:10,16:20 "На трьох"(16+)
12:45,15:45 Факти. День.
13:15,23:00 Т/с "Марк+Наталка"
18:45,3:00 Факти. Вечiр.
20:10,21:35 Дизель шоу. (12+)
0:00 Х/ф "Джанго вiльний"(18+)
3:30 Х/ф "Брати по зброї"(16+)

Новий канал

3:00 Зона ночi.
4:10 Абзац.
5:05,6:25 Kids` Time.
5:10 М/с "Дракони. Перегони
безстрашних"
6:30 Ревiзор магазини.
10:20,13:30 Таємний агент.
11:50,14:50 Таємний агент. Пост-шоу
16:20 Топ-модель по-українськи.
21:30 Х/ф "З мене досить"
23:50 Х/ф "Бар "Бридкий
койот"
1:50 Т/с "Клiнiка"(16+)

Канал "Україна"

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,
23:00,3:50 Сьогоднi.
9:30,6:10 Зоряний шлях.
10:45 Т/с "Повернення до себе"
14:45,15:30 Т/с "Жiночий лiкар"
19:50 "Говорить Україна"
21:00 Головна тема. Вибiр.
23:30 Т/с "Свiй-чужий син", 1 i 2 с.
2:00 Т/с "Свiй-чужий син"
4:35 Реальна мiстика.

ТК "Київ"

8:00,0:10 "Школа права"
8:50,20:20,0:55,5:50 "Ситуацiя"
9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,
19:00,21:00,23:00,1:05,
6:00 "Столичнi телевiзiйнi новини"
9:15 "Ранок у мегаполiсi"
11:10 "Бойовi машини"(16+)
12:00,13:10,17:10,19:20 "Київ Live"
15:15 "Депутатська приймальня"
16:10,23:20 "Всерединi Раю"
20:30 "Якiсне життя"
21:25,2:45 "Київ Live. Пiдсумки"
22:55 "Нацiональна Лотерея"
1:25,4:10 "Життєвi iсторiї"
6:20 "Мультляндiя"

СТБ

5:55 Т/с "Коли ми вдома"
11:05 Х/ф "Покровськi
ворота"
14:00,18:00 Т/с "Снайперка"(16+)
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
19:25 Х/ф "Як позбутися
хлопця за 10 днiв"
22:45 Х/ф "Бiзнес заради
кохання"
0:40 Детектор брехні

Субота • 15 червня
UA:Перший

6:00 М/с "Гон"
7:00,8:00,9:00,21:00,
1:45,4:10 Новини.
9:30 Країна на смак.
10:30 Енеїда.
11:35 М/с "Кмiтливий Сяо Цзи"
12:50 Х/ф "Свята сiм`я"(12+)
14:50 Д/с "Мальовничi села"
15:20 Д/с "Фестивалi планети"
15:50 Д/с "Браво, шеф!"
16:55 Разом.
17:25 Д/ф "Всесвiтня Природна
Спадщина. Гаваї"
18:20 Спiльно.
18:55 ЧС FIFA U-20 2019 у Польщi.
Фiнал.
21:30 Розсекречена iсторiя.
22:30 Як дивитися кiно.
22:55 Х/ф "Сiльвiо та iншi"(18+)
2:10 UA:Фольк. Спогади.
3:00 Д/с "Аромати Перу"
3:25 Своя земля.
4:35 Свiтло.

Канал "1+1"

6:00,23:35,0:35 "Свiтське життя"
6:50 "Грошi"
8:00 "Снiданок. Вихiдний"

10:00,11:00 "Свiт навиворiт: Камбоджа"
12:00,13:20,14:25,
15:25 "Свiт навиворiт: Непал"
16:30,21:40 "Вечiрнiй квартал"
18:30 "Розсмiши комiка. Дiти"
19:30 "ТСН"
20:15 "Чистоnews"
20:25 "Українськi сенсацiї"
1:35 "Лiга смiху"
4:00 "Київ Вечiрнiй"

Iнтер

3:10 "Сценарiї любовi"
4:25 "Школа доктора Комаровського. Невiдкладна допомога"
5:20 Х/ф "Двоє пiд однiєю парасолькою"
7:00 "Слово Предстоятеля"
7:10 "Чекай на мене. Україна"
9:00 "Шiсть соток"
10:00 "Готуємо разом. Випiчка"
11:00 Х/ф "Бронзовий птах"
15:00 Х/ф "Зорро"
17:30 Т/с "Таїсiя", 1 i 2 с. (12+)
20:00 "Подробицi"
20:30 Т/с "Таїсiя", 3 i 4 с. (12+)
22:15 М/с "Ну, постривай!"
1:20 Х/ф "Сiм днiв до весiлля"

ICTV

5:10 Факти.
5:40 Бiльше нiж правда.
7:15 Я зняв!
9:10 Дизель шоу. (12+)
10:45 Особливостi нацiональної
роботи
12:45 Факти. День.
13:00 "На трьох"(16+)
14:25 Т/с "Пес"(16+)
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф "Робот на iм`я Чаппi"(16+)
21:35 Х/ф "Експат"(16+)
23:35 Х/ф "Снайпер: Примарний
стрилець"(18+)
1:35 Х/ф "Синевир"(16+)

Новий канал

6:00 М/с "Лунтiк"
6:25,7:25 Kids` Time.
6:30 М/с "Дракони. Перегони
безстрашних"
7:30,13:10 Ревiзор.
10:30,15:10 Пристрастi за Ревiзором
17:00 М/ф "Кiт у чоботях"
18:50 Х/ф "Три мушкетери"(16+)
21:00 Х/ф "Темна вежа"(12+)
22:50 Х/ф "Вiдчай"(18+)

ПОВІДОМЛЕННЯ
КП "Ірпіньводоканал" повідомляє, що з 01 червня 2019 року вступають в дію
тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, встановлені постановою НКРЕ КП № 804 від 28.05.2019р. «Про внесення змін до постанови НКРЕ КП від 16 червня 2016 року № 1141.
Тарифи будуть наступні :
Тариф на
послуги

Діючий тариф
з 01.01.2019р
(грн. за м3 з ПДВ

централізоване
водопостачання

7,02

Новий тариф
з 01.06.2019р.
(грн.за м3 з ПДВ

7,488

централізоване
водовідведення

12,144

13,224

РАЗОМ:

19,164

20,712

Групи споживачів

Всі групи споживачів :
населення приватного
сектору, бюджетні установи
та інші підприємства

Постанова НКРЕ КП № 804 від 28.05.2019 року опублікована в газеті «Урядовий
кур›єр « за 30 травня 2019року № 100

Газета

«Бучанські новини»
запрошує
на роботу

менеджера
з реклами
та
журналістів

Передплати
газету «Бучанські новини»!
Вартість передплати –
153,53 грн — на півроку.
Передплатний індекс – 08034

Втрачене пенсійне посвідчення інваліда ІІ групи на
ім’я Булах Михайло Григорович 1979 року
народження вважати недійсним.

1:30 Т/с "Клiнiка"(16+)

7:30,5:30 Зоряний шлях.
10:00 Т/с "Благi намiри", 1-5 с. (12+)
15:20 Т/с "Благi намiри", 6 с. (12+)
16:10 Т/с "Поранене серце", 1-3 с.
20:00 Т/с "Поранене серце"
21:00 Шоу Братiв Шумахерiв.
23:00 Т/с "Умови контракту", 1-3 с
2:15 Т/с "Умови контракту", 4 с.

СТБ

5:55,1:15 Т/с "Коли ми вдома"
8:55 Страва честi. (12+)
9:55 Х/ф "Покровськi ворота"
12:50 Х/ф "Бiзнес заради кохання"
14:40 Т/с "Швидка допомога"(12+)
18:55 Т/с "Кафе на Садовiй"(12+)
22:50 Х/ф "Як позбутися хлопця за
10 днiв"

ТК "Київ"

8:00 "Дика робота"(12+)
8:30,7:00 "Сiм`я+1"
9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,21:
00,23:15,1:00,3:05,6:00 "Столичнi

Канал "Україна"

7:00,15:00,19:00,3:00 Сьогоднi.

телевiзiйнi новини"
9:15,11:10 "Ранок у мегаполiсi"
12:00 "Якiсне життя"
12:30 "Зiрковий смак"
13:10,1:20 "Gorod "S"
15:10 Х/ф "Два днi, одна нiч"(16+)
17:10 "Авiаносцi"(16+)
18:15 Х/ф "Дивовижна iсторiя
дивного кохання"
21:25 Х/ф "Дуже небезпечна штучка
23:00 "Цивiлiзацiя Incognita"
23:10 "Нацiональна Лотерея"
23:35,4:35 "Київ Live. Пiдсумки"
3:25 "Життєвi iсторiї"

Недiля • 16 червня
UA:Перший

6:00 М/с "Гон"
6:30,7:10,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,
2:00,4:10 Новини.
9:30,2:20 Енеїда.
10:35 Країна на смак.
11:35 М/с "Кмiтливий Сяо Цзи"
12:50 Х/ф Принц за сiмома морями
14:25 Д/с "Тайська кухня"
15:25,20:30 Бюджетники.
15:55 UA:Фольк. Спогади.
16:55 Перший на селi.
17:30 Д/ф "Всесвiтня Природна
Спадщина. США. Нацiональний
парк Еверглейдс: Ламантини
кришталевої рiчки"
18:35 Д/с "Фестивалi планети"
19:00 #ВУкраїнi.
19:35 Д/с "Мегаполiси"
21:20 #@)?$0 з Майклом Щуром.
21:55 Чемпiонат з футболу UEFA
U21 2019 у Iталiї. Iталiя - Iспанiя.
0:00 Телепродаж Тюсо.
3:15 Д/с "Аромати Перу"
3:40 Своя земля.

Канал "1+1"

6:00 "ТСН"
6:45 "Українськi сенсацiї"
8:00 "Снiданок. Вихiдний"
9:00 "Лото-Забава"
9:45,10:50,2:45 Свiт навиворiт: Непал
11:30 Бойовик "День незалежностi"
14:10 Бойовик "День незалежностi.
Вiдродження"
16:35 Бойовик "Правдива брехня"
19:30 "ТСН-Тиждень"
21:00 "Голос. Дiти 5"
23:05 "Лiга смiху"
1:10 "Київ Вечiрнiй"

Iнтер

3:00 "Подробицi" - "Час"
3:30 Мюзикл "Три мушкетери"

5:00 Х/ф "Як посварився Iван Iванович з Iваном Никифоровичем"
6:05 Х/ф "Мiльйон у шлюбнiй
корзинi"
8:00 "Вдалий проект"
9:00 "Готуємо разом"
10:00 Орел i решка. Мегаполiси
11:00 Орел i решка. Морський сезон 3
12:10 Т/с "Таїсiя", 1-4 с. (12+)
16:50 Х/ф "Запах жiнки"(16+)
20:00 "Подробицi"
20:30 "Правила виживання.
Спецвипуск"
22:00 Х/ф "Лекцiї для домогосподарок"(16+)
0:15 "Речдок"

ICTV

3:55 Скарб нацiї.
4:05 Еврика!
4:15 Факти.
4:40 Громадянська оборона.
6:15 Антизомбi.
8:05 Т/с "Вiддiл 44"(16+)
11:55,13:00 Х/ф "Ланцюгова реакцiя
12:45 Факти. День.
14:15 Х/ф "Експат"(16+)
16:15 Х/ф "Робот на iм`я Чаппi"(16+)
18:45 Факти тижня. 100 хвилин з О.
Соколовою.
20:35 Х/ф "Як викрасти хмарочос"
22:50 Х/ф "Дiм великої мамусi 3"
0:55 Х/ф "Привиди Марсу"(18+)
2:40 Х/ф "8 мiлiметрiв"(18+)

Новий канал

3:00 Зона ночi.
5:50 Стендап шоу.
6:45,8:55 Kids` Time.
6:50 М/с "Дракони. Перегони
безстрашних"
9:00 Х/ф "Кiшки проти собак"
10:50 Х/ф "Кiшки проти собак:
Помста Кiттi Галор"
12:20 М/ф "Кiт у чоботях"
14:10 Х/ф "Три мушкетери"(16+)
16:20 Х/ф "Темна вежа"(12+)

18:10 Х/ф "Ной"(16+)
21:00 Х/ф "Робiн Гуд: Принц злодiїв"
0:00 Х/ф "По ту строну дверей"(16+)

СТБ

5:15 Т/с "Коли ми вдома"
9:00 Страва честi. (12+)
10:00 Хата на тата. (12+)
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
21:00 Один за всiх. (16+)
22:10 Я соромлюсь свого тiла.
0:10 Цiєї митi рiк потому. (12+)

Канал "Україна"

6:30 Сьогоднi.
7:30,5:30 Зоряний шлях.
9:25 Т/с "Поранене серце"
13:10 Т/с "Свiй-чужий син"
17:00 Т/с "Любов пiд мiкроскопом",
1 i 2 с. (12+)
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с "Любов пiд мiкроскопом"
23:00 Т/с "Умови контракту", 5-7 с
2:15 Т/с "Умови контракту"(16+)

ТК "Київ"

8:00 "Прогулянки мiстом"
8:30 "Шеф-кухар країни"
9:00,11:00 "Столичнi телевiзiйнi
новини"
9:15,11:10 "Ранок у мегаполiсi"
12:00 Х/ф "Дивовижна iсторiя
дивного кохання"
14:30 "Авiаносцi"(16+)
15:25 Х/ф "Що є любов"(16+)
16:45 "Концерт "Шлягер року"
19:00 Х/ф "Крок за кроком"(12+)
21:00,1:25,3:55 "СТН-тижневик"
21:30,1:55,4:25,
7:00 "СТН-спорт-тижневик"
21:50 Х/ф "Веронiка вирiшує померти"(16+)
23:35 "Цивiлiзацiя Incognita"
23:45 "Нацiональна Лотерея"
23:50 Х/ф "Дуже небезпечна штучка
2:15 "Gorod "S"

Втрачений Додаток до диплому про вищу освіту
ХА № 33636231, виданий 21 червня 2008р.
на ім’я Олімпієв Ігор Віталійович,
вважати недійсним.

куплю б/у
або неробочий холодильник

Втрачене посвідчення дитини з багатодітної
родини, видане на ім’я Коваленко Тимофій
Едуардович, вважати недійсним.

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

Ремонт холодильників

Бучанське УЖКГ інформує

Бучанська міська міська рада оголошує
конкурс з призначення управителів
багатоквартирних будинків міста Буча

СПИСОК всiх боржникiв

плательщиков станом на 1 червня 2019 року
Назва вулиці, номер квартири   
Тарасiвська 22а,  16    
Тарасiвська 28,    7
Тарасiвська 28а,  11
Тарасiвська 30,    7
Києво─Мироцька 104а    13
Києво─Мироцька 104б    13
Ястремська 5(Радгоспна) 1
Ястремська 8(Радгоспна) 2
Ястремська 9(Радгоспна) 2
Ястремська 9а(Радгоспна)      2
Ястремська 9б(Радгоспна)      2
Ястремська10(Радгоспна) 5
Києво─Мироцька 104в    13
Пушкiнська 59в,   21
Ворошилова63─Д∙
Вишневецького31    3
Тарасiвська 3,     1
Тарасiвська 1в,    6
Тарасiвська 1г,    5
Островського 24,   7
Вокзальна 101,    12
Лiсова 1б 117
Тарасiвська 1,     2
Артема 61   1
Тарасiвська 4,     1
Тарасiвська 6,     1
Тарасiвська 10,    2
Центральна 1,      1
Г.Майдану пров.25, 5
Жовтнева 3 1
Жовтнева 7 1
Водопровiдна 1а,   1
Леха Качинського 4А    19
Водопровiдна 2,    1
Леха Качинського 4Б    16
Нове Шосе 13,     33
Нове Шосе 17,     24
Тарасiвська 12а,  36
Водопровiдна 50,   7
Малиновського 69а, 1
Яблунська 203г(Кiрова) 17
Водопровiдна 60,   1
Водопровiдна 42,   5
Яблунська 203в(Кiрова) 6
Островського 34,  31
Водопровiдна 48,   3
Водопровiдна 40,   3
Водопровiдна 62,  33
Леха Качинського 4     38
Жовтнева 80 1
Центральна 33а,   23
Енергетикiв 3,    10
Садова 7Б 15
Садовий пров.31,   9
Громадянська 2б,   5
Центральна 4,      4
Тарасiвська 10г,  35
Яблунська 203─а гурт.Кiрова   5
Ястремська 7(Радгоспна)    13
Б.Хмельницького бульв.4           59
Яблунська 203а(Кiрова) 16
Б.Хмельницького бульв.2    93
Б.Хмельницького бульв.3      10
Б.Хмельницького бульв.5     14
Б.Хмельницького бульв.19    84
Островського 36,  29
Сiм’ї Забарило 3, 12
Iвана Руденка 2,  12
Г.Майдану10(Комсомольська   22
Г.Майдану15(Комсомольська   14
Енергетикiв 7,    17
Енергетикiв 9,    11
Енергетикiв 11,    7
Г.Майдану 8(Комсомольська   3

борг (грн)
13589.37
     8372.52
    23805.64
    15285.40
     9752.15
     8398.63
       37.01
     1307.54
       77.32
      343.54
      720.93
     1698.37
     7222.29
    16896.14
     7833.75
      144.18
     3817.71
    10788.31
    17959.86
    49159.79
   125901.46
      377.61
      670.04
       80.96
     1162.18
      747.47
     1042.07
     4796.20
     1256.42
      449.24
     3861.77
    13510.11
     1521.96
    24220.45
    48080.99
    17938.38
    65568.72
     3838.10
     2424.01
    26722.34
      913.24
     2751.32
     6468.63
    17246.88
      858.46
      716.27
    49364.93
    29159.50
       40.43
    26181.65
    18617.39
    46697.76
     9308.72
    11152.38
    14249.44
    37123.82
    25653.03
    21881.23
   156931.44
    14693.42
   119443.60
     4982.69
    11430.56
    52177.27
   122069.46
     8393.07
    17841.74
    24475.54
    14956.18
    27456.47
     9349.75
    11249.69
     5940.08

Назва вулиці, номер квартири   

борг (грн)

Г.Майдану пров.11, 2
      445.35
Г.Майдану пров.15, 2
      892.09
Г.Майдану пров.6,  3
     1316.69
Ярослава Мудрого 13     2
     1071.39
Г.Майдану пров.2,  3
    10906.43
Центральна 37,     1
      208.18
Склозаводська 10,  9
     5805.08
Енергетикiв 6,    18
    48948.16
Енергетикiв 8,    20
    42904.72
Енергетикiв 10,   26
    22500.13
Яблунська 203б(Кiрова) 16
    24337.60
Водопровiдна 44,   1
0.02
Г.Майдану17 (Комсомольська 16)
    30901.75
Водопровiдна 54,   5
    23623.23
Вокзальна 129а,   11
     5890.85
Вокзальна 129б,    7
     1540.11
Вокзальна 129в,    9
    13921.03
Енергетикiв 16,   12
    12270.22
Вокзальна 129г,   11
    11287.45
Центральна 39,    14
    14837.36
Водопровiдна 34а,  5
     9168.62
Водопровiдна 36,   2
     7057.24
Водопровiдна 38,   4
     7682.49
Водопровiдна 38а,  1
      125.27
Водопровiдна 46а,  1
       65.65
Водопровiдна 50а,  4
     6691.01
Водопровiдна 54а, 12
    22318.19
Водопровiдна 56,   2
     1711.57
Водопровiдна 58,   1
       77.03
Яблунська 78(Кiрова)   14
    89507.12
Яблунська 80(Кiрова)    1
     1018.04
Яблунська 90(Кiрова)    4
      806.80
Склозаводська 1,  33
    32741.06
Склозаводська 2,  19
    32354.91
Склозаводська 4,  14
    33542.53
Склозаводська 3,  36
    78261.01
Склозаводська 5,  17
    26081.47
Склозаводська 6,  12
    17807.92
Склозаводська 7,   8
    11807.01
Склозаводська 8,  12
    18053.15
Водопровiдна 46,   3
     3255.34
Водопровiдна 52,   4
     6527.53
Центральна 33в,   53
    54629.91
Леха Качинського 4В    30
    44964.86
Пушкiнська 7,      6
     2848.24
Пушкiнська 7д,     4
    13190.29
Пушкiнська 7ж,    22
    19943.24
Полтавська 6,     28
    39022.13
Ватутiна 4б,      19
     9222.70
Нове Шосе 8,      61
    35163.20
Нове Шосе 8а,     34
    30333.76
Нове Шосе 8б,     56
    37317.14
Енергетикiв 15,   10
    17202.34
Енергетикiв 17,   15
     8048.45
Енергетикiв 19,   17
    17643.35
Енергетикiв 19а,  31
    20975.74
Нове Шосе 3 6
     7520.81
Нове Шосе 5,      22
    38091.29
Нове Шосе 7,      19
    31072.87
Польова 22, 17
    17243.15
Польова 24, 24
    21372.65
Польова 26, 24
    29974.87
Енергетикiв 1,     3
     2494.05
Енергетикiв 5,     8
     9012.99
Енергетикiв 2,    25
    61309.19
Енергетикiв 13,   12
    18311.66
Енергетикiв 14,   20
    29536.87
Енергетикiв 4,    28
    49853.57
Б.Хмельницького бульв∙6 ,  33
    65467.23
Нове Шосе 16,    103
   230880.28
Тарасiвська 10д,  50
    65089.15
Шевченка 48б,     12
    15075.15
   
РАЗОМ  2268 боржникiв на суму 3184236.90

ОГОЛОШЕННЯ
Про формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів
КП "Бучанське УЖКГ"

В зв’язку зі зростанням вартості дизельного палива (на 40%), збільшенням мінімальних
соціальних стандартів (відповідно проекту Закону про Державний бюджет України на
2019 рік, мінімальна заробітна плата - 4173 грн., що на 10,78% більше, ніж в 2018 році),
для можливості надання якісних послуг, з метою забезпечення належного санітарногігієнічного стану в місті, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від
26.07.2006р. № 1010 "Про затвердження порядку формування тарифів на послуги з
вивезення побутових відходів" зі змінами та доповненнями, КП "Бучанське УЖКГ"
оголошує про намір зміни тарифів на послуги по вивезенню рідких побутових відходів
на 2019 рік в наступному розмірі:
1. Тариф (Т) для І групи споживачів (для населення)
82,0 + 12% (рентабельність) = 91,84 грн. + 20%ПДВ = 110,21 грн./1 м. куб.
110,21*3,75 куб. м. (об’єм бочки) = 413,29 грн.
2. Тариф (Т) для ІІ групи споживачів (бюджетні установи)
82,0 +15% (рентабельність) = 94,3 + 20% ПДВ = 113,16 грн./1 м. куб.
113,16*3,75 куб. м. (об’єм бочки) = 424,35 грн.
3. Тариф (Т) для ІІІ групи споживачів (інші організації)
82,0 + 50% (рентабельність) = 123,0 + 20% ПДВ = 147,6 грн./1 м.куб.
147,6*3,75 куб.м. (об’єм бочки) = 553,50 грн.
Звернення та відгуки громадян надсилати до КП "БУЖКГ" за адресою: 08292,
м.Буча, вул. Енергетиків, буд. 2 та за телефоном (04597) 49-092.

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Організатор конкурсу – Бучанська міська рада, 08292   м. Буча,   вул. Енергетиків, 12   тел.(04597) 48 -512.
2.Прізвище посада, номери телефонів осіб уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:
Докай Олена Андріївна – Начальник відділу житлово-комунального
господарства, тел. (04597) 48-512.
3. Перелік послуг та об’єктів конкурсу (будинки або група будинків поєднані спільною територією).
3.1. Послуга – управління багатоквартирним будинком (утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території, в тому
числі: ДИВИСЬ ТАБЛИЦЮ НА СТОРІНЦІ 10).
3.2. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступ до них:
Огляд об’єктів конкурсу та доступ до них буде проводитись з 10 червня 2019
року по 05 липня 2019 року з10.00 до 16.00 години.
Учасники конкурсу, що бажають взяти участь в огляді об’єктів конкурсу,
письмово повідомляють про це начальника відділу житлово-комунального
господарства Докай О.А. шляхом направлення повідомлення на офіційну
електронну адресу bucha_jkg@ukr.net не пізніше ніж за два робочі дні до
огляду.
Номер і назва об’єкту
Кількість будинків
конкурсу
ЛОТ №1
Група із 64 будинків
ЛОТ №2
Група із 43 будинків
ЛОТ №3
Група із 38 будинків
Наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (додаток).
4. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:
4.1. Ціна послуги – 50 балів ( до складу ціни входить витрати на утримання
багатоквартирного будинку, прибудинкової території, винагороду управителю
з розрахунку на 1 кв. м. загальної площі об’єкта конкурсу);
4.2 Рівень забезпечення учасника конкурсу матеріально технічною базою –
20 балів;
4.3. Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів
щодо залучення співвиконавців) – 5 балів;
4.4. Фінансова спроможність учасника конкурсу – 5 балів;
4.5. Наявність досвіду роботи (профільної освіти у керівника) з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства – 5 балів.
Разом 85 балів.
У разі, якщо об’єкт конкурсу складається з групи будинків, оцінювання конкурсних пропозицій за критерієм «ціна послуги» здійснюється шляхом додавання балів, визначених окремо за кожним багатоквартирним будинком. При
цьому максимальна кількість балів під час оцінювання за кожним будинком не
повинна перевищувати 50 балів.
5. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або
копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.
5.1. Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, у якій зазначають:
фізичні особи-підприємці : прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер
облікової картки платника податків;
юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.
До заяви додаються копії установчих документів, баланс, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами тощо,
оригінали або копії яких додаються учасниками конкурсу для підтвердження
відповідності учасників кваліфікаційним вимогам
5.2. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.
У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни
учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.
Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності)
із зазначенням кількості сторінок.
Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що
підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального
господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).
6. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.
Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним
чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місце знаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час
проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.
Адреса: 08292, м. Буча, вул. Енергетиків, 12, І поверх, ЦНАП.
Кінцевий строк подання пропозицій – до 08 липня 2019 року.
7. Способи та місце отримання конкурсної документації.
Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.
8. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.
Місце – зал засідань Бучанської міської ради (місто Буча, вул. Енергетиків,
12, 1 поверх)
Дата та час – 10 липня 2019 року, о 14:00 годині за Київським часом.
Примітка: Договір про надання послуги строком на один рік від імені співвласників багатоквартирного будинку підписує уповноважена особа – Шаправський Т.О.
Умови договору про надання послуги не повинні відрізнятися від змісту конкурсної пропозиції (у тому числі ціни) переможця. Істотні умови договору не
можуть змінюватися (коригуватися) після його підписання.
Участь у конкурсі безкоштовна.
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З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (099) 608-28-31; (098) 468-14-96; (063) 271-72-24, (063) 656-89-33
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ДІЛОВИЙ ТИЖДЕНЬ

№ 23 від 6 червня 2019 року
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ЮВІЛЕЙ

Вітали з нагоди 95-річчя

У колі родини зустрів свій ювілей
Іван Сергійович Крутько – людиналегенда, ім’я якої завжди асоціюється
із особливою любов’ю до України,
рідного міста, друзів і колег.
З цієї нагоди додому до героя завітали із подарунками і привітали ювіляра
Бучанський міський голова Анатолій
Федорук, представники структурних
підрозділів міської ради, міської організації ветеранів.
Під час теплої бесіди на літній терасі
мер міста наголосив, що життя його є
прикладом вірності, відповідальності,
працелюбства і порядності для молоді.
Подякував ювіляру за багаторічну пра-

цю та активну життєву позицію, побажав міцного здоров’я і. А ще у такому ж
колі друзів і рідних зустріти сторіччя.
Не йдуть із пам’яті ветерана ті страшні дні і ночі війни, не залишають серце
полеглі побратими. І гортає пам’ять свої
скорбні сторінки… Згадує партизанський загін на Чернігівщині, звільнення Києва і області, службу у підривному загоні, мінування мостів, Перший
Український фронт, роботу військовим
хірургом у повоєнний час, переможні
хвилини у Берліні, які неможливо передати словами…
Він пройшов усю Європу у військових чоботях, має два ордени, подяки тих

часів і у мирний час.
– Лише нещодавно зрозумів, як вижив і дожив до
ювілею, – ділиться роздумами Іван Сергійович. – Уже
забрали роки із військового
строю бойових побратимів,
не залишилося друзів-однокурсників медінституту. А
мені усі ці роки щастило, бо
мене оберігав Господь.
Книга пам’яті роду – коротка розповідь про міцне коріння, яке має
продовження вже у правнуках, що додають йому радості і щастя.
Неподалік його затишної оселі, заквіт-

чаного двору, лунала пісня зозулі. Ми не
лічили її звичні акорди, а побажали дожити до 100-річного ювілею…

• конкурс з призначення управителів • Таблиця. Початок на сторінці 9.
№

Перелік складових

1.1

Прибирання прибудинкової території

Періодичність надання
Не менше 6 днів на
тиждень

Підмітання території з удосконалим покриттям (заасфальтовані,бру1.1.1 щаті)(підмітання території, збирання докупи та транспортування 6 днів на тиждень
сміття в установлене місце)
Прибирання газону вулиці, газону двору (прибирання сміття з газонів): за необхідністю, але
1.1.2 від випадкового сміття, від листя, хмизу, сміття.
не менше ніж 2 рази
на тиждень
5 раз у період (кві1.1.3 Скошування трави вручну або механічними мотокосами
тень-вересень) за необхідністю (50% газону
двору та вулиці)
5 раз у період (кві1.1.4 Прибирання скошеної трави з газонів (згрібання
тень-вересень) за необхідністю (50% газону
скошеної трави з газонів граблями докупи)
двору та вулиці
1.1.5 Прибирання контейнерного майданчику після вивозу ТПВ
1 раз на день, 6 днів
на тиждень
У зимовий період- за
1.1.6 Посипання території піском
наявності ожеледиці
4-8 раз на місяць ( 20%
від площі)
На тротуарах - з почат1.1.7 Підмітання снігу, який щойно випав, товщиною шару до 2 см.
ком снігопаду, у дворах - у той самий день
( 10 днів)
Після прибирання
1.1.8 Очищення території з удосконаленим покриттям від ущільненого снігу. основної маси снігу
( 10 днів, 20% від загальної площі)
1.2 Прибирання сходових клітин:
1.2.1 - вологе підмітання сходових кліток і маршів, місць загального призна- 6 днів на тиждень
чення з 1 по 3 поверхи.
1 раз на тиждень
1.2.2 - вологе підмітання сходових кліток і маршів, місць загального призначення вище 3 поверху
1.2.3 - прибирання кабін ліфтів (вологе підмітання)
1 раз на тиждень
1.3 Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі (у разі наявності): Не менше ніж 2 рази
на рік
2 рази на рік
1.3.1 Прибирання горищ, підвалів, вільних від обладнання до яких не передбачено вільний доступ ( підмітання, прибирання, транспортування).
1.4 Технічне обслуговування ліфтів (у разі наявності)
Щоденно, цілодобово
1.5 Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:
Щоденно, цілодобово
1.5.1 Централізоване опалення:
Санітарно-технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:
Проведення загальних та профілактичних оглядів:
- Огляд труб, згонів, відводів, трійників, хрестовин, місць проходження
2 рази на рік
крізь стіни та перегородки.
- Огляд опалювальних приладів системи централізованого опалення (
3 рази на рік
в опалювальний період)
3 рази на рік
- Огляд запірної арматури системи централізованого опалення у горищних та підвальних приміщеннях ( в опалювальний період ).
Укріплення ізоляції трубопроводів:
1 раз на рік
Перевірка стану та укріплення ізоляції, покриття ізоляції, опор, кріплень.
Промивання системи централізованого опалення (заповнення системи водою, промивання
водо-повітряною суміщу):
діаметр умовного проходу до 100 мм
1 раз на 4 роки
Оглядання та підтягування на трубах контргайок, муфт або їх заміна в опалювальний період:
огляд та підтягування на трубах контргайок, муфт
1 раз на рік
Огляд та очищення конденсаційного горщика, інжектора,елеватора,грязьовика, повітрозбірника, компенсатора, вантуза:
елеваторів
1 раз на рік
грязьовика
1 раз на рік
Поновлення сальникових ущільнень на пробкових кранах:
діаметр умовного проходу до 50 мм
1 раз на рік
Ліквідація повітряних пробок в системі централізованого опалення:
у стояку
за необхідністю
в опалювальному приладі
за необхідністю
Притирання арматури на місці:
кран пробковий, діаметр умовного проходу до 25 мм
не рідше 1 раз на 4
роки
вентиль, діаметр умовного проходу до 25 мм
Поновлення сальникових ущільнень на вентилях/засувках:
діаметр умовного проходу до 55 мм
1 раз на рік
діаметр умовного проходу до 100 мм
1 раз на рік
Консервація або розконсервація системи централізованого опалення:
1 раз на рік
Консервація ( зливання води із системи, огляд системи, складання опису недоліків, консервування)
Розконсервація ( огляд та запускання системи, загальна перевірка пра1 раз на рік
цездатності системи)

Очищення фільтра:
Зовнішнім діаметром труб до 55 мм
1.5.2 Холодне водопостачання:
Санітарно-технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:
Проведення загальних та профілактичних оглядів
Огляд труб, згонів, відводів, переходів, трійників, хрестовин, місць проходження крізь стіни та перегородки.
Усунення засмічення системи холодного водопостачання
Ущільнення засмічення системи холодного водопостачання
Ущільнення згону:
Діаметр умовного проходу до 30 мм.
Поновлення сальникових ущільнень на вентилях/засувках:
Діаметр умовного проходу до 50 мм
Діаметр умовного проходу до 100 мм
Заміна прокладок фланцевих з’єднань:
Заміна прокладок у фланцевих з’єднаннях діаметром до 100 мм
Притирання арматури на місці:
Вентиль, діаметр умовного проходу до 25 мм

1 раз на рік

2 рази на рік
1 раз на рік
1 раз на рік
1 раз на рік
1 раз на рік
1 раз на рік
1 раз на рік
не рідше 1 раз на 4
роки

Очищення фільтра:
Зовнішнім діаметром труб до 50 мм
1 раз на рік
1.5.4 Водовідведення:
Санітарно-технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:
Проведення загальних та профілактичних оглядів
Огляд системи водовідведення.
2 рази на рік
Усунення засмічення каналізаційних випусків:
1 раз на рік
Усунення засмічення системи водовідведення, діаметр умовного проходу до 100 мм ( до 4 метрів )
Додавати на кожен наступний метр трубопроводу (понад 4 м)
1 раз на рік
Закріплення трубопроводів та приладів:
видалення кронштейна чи гачка, видалення пробки, забивання нової
2 рази на рік
пробки, встановлення нового кронштейна чи гачка
Підкарбування розтрубів та ущільнення стиків каналізаційних труб:
закарбування розтруба на стоянку системи водовідведення
1 раз на рік
1.5.5 Зливна каналізація
Санітарно-технічне обслуговування систем зливної каналізації:
Проведення загальних та профілактичних оглядів:
Огляд систем зливної каналізації
2 рази на рік
Усунення засмічення зливної каналізації
1 раз на рік
1.6 Дератизація
За необхідності
1.7 Дезінсекція
За необхідності
1.8 Обслуговування димових та вентиляційних каналів
Не менше ніж 2 рази
на рік
1.9 Технічне обслуговування мереж електропостачання та електрооблад- Щоденно, цілодобово
нання
1.9.1 Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
Огляд ввідно-розподільного пристрою
4 рази на рік
Огляд електропроводки і арматури в підвалах та інших приміщеннях
2 рази на рік
(крім електрощитових)
Огляд стану освітлювальної арматури
4 рази на рік
Огляд електрощитової
4 рази на рік
1.9.2 Технічний огляд елементів електропостачання житлового будинку
Перевірка заземлення оболонки електрокабелю
2 рази на рік
1.9.3. Заміна ламп розжарювання та ламп денного світла
Заміна перегорілої лампи розжарювання
2 рази на рік
Заміна розбитої лампи розжарювання
2 рази на рік
1.9.4 Заміна стінного або стельового патрону
При відкритій арматурі
2 рази на рік
При герметичній арматурі
2 рази на рік
1.9.5 Обслуговування і заміна вимикачів
Обслуговування вимикача
2 рази на рік
Заміна вимикача
1 раз на рік
1.9.6 Перевірка відкритої електропроводки
Огляд перевірка стану і кріплень, додаткова ізоляція або заміна ізоляції
2 рази на рік
окремих місць.
1.9.7 Вимірювання опору ізоляції
Вимірювання опору та запис показань приладу
1 раз на 6 років
1.9.8 Заміна запобіжників, автоматичних вимикачів, ключів і кнопок керування
Заміна запобіжників (некаліброваних)
1 раз на рік
1.9.9 Зняття показників приладу обліку
12 раз на рік
2. Поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:
поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових
2.1 систем водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової Відповідно до вимог
каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього діючого законодавства
упорядження.
2.2 поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання.
Відповідно до вимог
діючого законодавства
3. Оплата послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного будинку, в тому
числі:
3.1 освітлення місць загального користування і підвалів (за наявності);
Постійно
3.2 енергопостачання ліфтів.
Постійно
4. Винагорода управителю.

єдина родина
Громада міста знову об’єдналася довкола порятунку маленьких бучанців.
Цього разу – заради допомоги Андрію та Єві, які тяжко хворіють.

І вдруге люди з чуйним серцем зібралися на благодійній акції «Біжу заради порятунку», яку організувала волонтер Мар’яна Гладун за підтримки Бучанського міського голови Анатолія Федорука, депутатів
міської ради, небайдужих мешканців.
Від імені Бучанського міського голови
його заступник Сергій Шепетько звернувся до учасників марафону:
– Щиро вдячні за розуміння і допомогу всім, хто долучився до акції. Ми
підтримували й завжди будемо підтримувати будь-які благородні дії.. Бажаю
і надалі робити добрі справи, допомагаючи тим, хто їх потребує.
Два кола заради здоров`я дітей, 25760
грн зібраних коштів, нагородження переможців, спільне фото.

– Я розумію, якщо в моєму житті все
добре, то комусь у цей момент погано,
– так пояснив свою присутність на акції п’ятнадцятирічний Антон. – Якщо я
можу якось змінити ситуацію, що склалася, якщо можу допомогти, як зараз –
матеріально і морально, то це круто.
Шестирічна Вероніка разом із подругами, з якими займається гімнастикою,
теж взяла участь у благодійному забігу,
аби врятувати хворих діточок.

СПАРТАКІАДА

Пам’яті героїв
Чорнобиля
Члени громадської організації «Чорнобилець-86» активно боролися за перемогу у ІІ обласній спартакіаді Київської області серед учасників ліквідації

Мар’яна Гладун підкреслила, що
спільна мета, таких різних за професіями, характерами, уподобаннями, об’єднала нас, і ми єдині у бажанні подолати
хворобу діточок.
Вова, 15 років, теж пробіг кілометр заради порятунку і розповів журналістам:
– Я розумію, що ми не завжди можемо себе забезпечити. І якщо у нас є якісь
проблеми-це здорово, коли інші люди
можуть нам допомогти. Я теж хочу допомогти, як можу.
Олександр, батько хлопчика, заради
допомоги якому бігали минулого разу,
теж був присутній на акції. Він підкреслив, що допомога – це не лише гроші,
це увага, теплі слова, вчасна підтримка. Тож учасники цього заходу зробили
спільний відеозапис для Андрія та Єви
зі словами: «Ми разом переможемо!»
Людина починається з добра. А добрі
справи об’єднують громаду.
Уляна Пчолкіна, телеведуча,
громадська активістка:
– Неможливо не підтримувати, особливо місцеві ініціативи, тому що на
всеукраїнському рівні все-таки простіше рухати питання: то величезні заходи,
великі благодійні організації, підтримка
в медіа. Сьогодні я відмовилася від інших заходів, оскільки місцевий, він рідний. Місто у нас невелике, але настільки
потужне! Цього року взяли участь у марафоні в два рази більше благодійників.
І це радує. Впевнена, що наступного
року буде людей ще більше, і забіг стане
традиційним. А Буча - показником серед невеликих міст, яка буде демонструвати високий рівень взаємопідтримки.
У об’єднанні ми можемо дійсно допомагати одне одному. Це не купиш за гроші.
Це поклик серця.
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
У фінальному етапі відкритого спортивного заходу, що проводиться з метою
підтримки чорнобильців, реабілітації
засобами фізкультури і спорту тощо, бучанці гарно показали себе у шахах, дартсі
та настільному тенісі. У загальному обліку
наша команда зайняла почесне 4 місце.

Громадські слухання
Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення
обсягу стратегічної
екологічної оцінки
Повідомлення про оприлюднення
заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту
Стратегії розвитку Бучанської міської
об’єднаної територіальної громади на
період до 2029 року.
З метою громадського обговорення
на сайті Бучанської міської ради оприлюднено заяву про визначення обсягу
стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку Бучанської міської об’єднаної територіальної громади
на період до 2029 року.
Строк громадського обговорення за-

яви — 15 (п’ятнадцять) днів від даної
публікації. Відповідальний за організацію розгляду — Гапченко Дмитро
Олександрович, керуючий справами
Бучанської міської ради.
Пропозиції до заяви про визначення
обсягу стратегічної екологічної оцінки
проекту Стратегії розвитку Бучанської
міської об’єднаної територіальної громади на період до 2029 року приймаються в адмінбудівлі Бучанської міської ради за адресою: 08292, Київська
обл., м. Буча, вул. Енергетиків, 12, або на
електронну адресу: bucharada@ukr.net;
телефон (04597) 48-515, (04597) 40-001.
Ознайомитись із заявою можна на
офіційному сайті Бучанської міської
ради www.bucha-rada.gov.ua .

ДОБРА СПРАВА

Відгук серця

Громадська організація «Відгук» у
День захисту дітей провела акцію –
виставку-продаж виробів дітей та
молоді з інвалідністю та їх мам.
Машинки з гілок дерева, які зробив
хлопець з аутизмом. Вироби з бісеру
дівчинки з синдромом, мило ручної
роботи від хлопчика з ДЦП. Прихватки,
подушечки для голок та випічка від їх
мам! Ще діти принесли дитячі книжечки
та свої іграшки за символічну ціну.
Також була розіграна безпрограшна
лотерея та квитки «Дістань сам».
– Дорогі бучанці! Вірні друзі! –
написала на сторінці в соцмережі
керівник
організації
Світлана
Стадніченко. – Дякую за участь в акції!
Сьогодні був неймовірний день! І
справа навіть не в тім, що діти й молодь
з особливими потребами мають 6 145
грн на паливо для додаткових екскурсій
та виїздів на пляж. Найголовніше те,
що вони відчули вашу підтримку! Вони
впевнились, що поряд є багато чуйних,
добрих людей! Адже Буча – місто добра!
Долучитися до благодійності можна
і зараз. «Відгук» прийме в подарунок

швейні машини в робочому стані.
Ця техніка дасть можливість дітям
розширити асортимент і розвинути
більшу впевненість в собі. Допоможімо
дітям з особливими потребами!

ЗДВИЖІВКА

Суперник на лопатках – ти переможець!
На День захисту дітей місцеві
спортсмени долучилися до Всеукраїнського юнацького турніру з
вільної боротьби «Кубок козацької
слави» й провели чемпіонат спортивного клубу «Здвижівка».
Діти отримали задоволення та новий
змагальний досвід, адже для більшості з
них це були перші випробування.
Перший крок до перемоги зроблено!

Ворзель
Відбулася чергова
53 сесія селищної ради
Сесія взяла до відома інформацію
про результати діяльності Ірпінського
відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури за 2018 рік. Депутати
прийняли від Бучанської міської ради
в тимчасове безоплатне користування
селищною радою легковий автомобіль.
Депутати проголосували за надання
коштів на проектування багатофункціонального (волейбол, баскетбол, теніс) шкільного стадіону зі штучним
покриттям.
Прийняли рішення щодо зменшення
розміру пайової участі ТОВ Фірма «Металопром» на суму 609 тис грн. Стільки
обійшлось «Металопрому» будівництво
артезіанської свердловини по вул. Декабристів (парк «Перемога»). Свердловина буде передана у комунальну власність. Створена комісія.
Було розглянуто 7 заяв щодо виділення земельних ділянок. Одну (6 соток)
передано у власність учаснику АТО. Іншим заявникам відмовлено.
Надано дозвіл Національній спілці

композиторів на виготовлення технічної документації щодо встановлення
меж земельної ділянки, яка перебуває
в постійному користуванні Будинку
творчості композиторів. Нагадаємо, що
на минулій сесії БТК було передано селищній громаді дві двоповерхові будівлі – пансіонат і клуб-їдальню. Ці будівлі
планується використовувати для культурно-освітніх, соціальних потреб.
У частині «різне» голова селищної
ради Лариса Федорук проінформувала
присутніх, що укладається договір на
добудову приміщень для початкових
класів школи № 5, про хід робіт на вул.
Декабристів. У червні розпочнуться роботи з облаштування в’їзду у Ворзель.
Щодо Генплану Ворзеля, то роботи
над його проектом продовжуються.
Данута КОСТУРА
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Біжу заради порятунку
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Мостіпака Сергій Васильович,
депутат Бучанської міської ради

Гоменюк Катерина Леонідівна,

головний спеціаліст архівного відділу Бучанської
міської ради

НАША ГОРДІСТЬ

Яскрава Валерія
Наша співмешканка Валерія Білоус взяла участь в обласному конкурсі «Яскраві діти України», засновником якого
є народний депутат Ярослав Москаленко.
Готувала нашу зірочку до виступу Марія Волосянська,
викладач Бучанської школи мистецтв їм. Л. Ревуцького.
Бажаємо подальших музичних перемог!

Ворзель

Цирк – це завжди
диво!

У Міському будинку культури, що розташований по вулиці Яблунській, відбувся звітний
концерт циркового гуртка «Казка», керівником
якого є чудова людина – Лариса Ткачук.
Усі думають, що цирк – це щось неможливе,
зовсім інший світ, у якому збуваються всі мрії,
світ, у якому ти віриш у диво. «Казка» доводить,
що неможливого не буває, якщо є бажання,
цілеспрямованість і сила волі.
Колектив гуртка вже два роки радує глядачів
своїми яскравими образами, дарує незабутні емоції
і виховує талановиту молодь. Юні циркачі встигли
отримати призові місця у багатьох конкурсах.
Лише у 2019 році вони були лауреатами різних
ступенів, встигнувши відвідати «Міжнародний
фестиваль циркового мистецтва» у Запоріжжі
та Всеукраїнський дитячий фестиваль мистецтв
«Лавина талантів» у Києві.
Під час звітного концерту глядачі мали можливість
насолодитися трохи більше, ніж десятками номерів
різної ступені складності та різної тематики.
Розпочався концерт із виступу Поліни Савицької
з номером «Гра з хула-хупами». Дівчинка вкотре
здивувала глядачів: як можна так красиво і бездоганно
володіти обручами, при цьому ще й рухатися.
Далі з «Акробатичним етюдом» виступили
дипломанти Всеукраїнського дитячого фестивалю
«Лавина талантів», Лауреати 1-ї премії – Ангеліна
Макаренко та Катерина Мацик. Юні акробати
вправно підкорили собі давній жанр циркового
мистецтва, відомий зі століть Стародавнього Єгипту,
то і отримали навзаєм від публіки бурхливі оплески.
Потім глядачі, затамувавши подих, спостерігали
за повітряними гімнастками на полотнах – Поліною
Савицької – (1-а премія «Лавина талантів» і 3-я премія
у конкурсі «Приз глядацьких симпатій» Києва) та
Дар’ї Бушми (2-а премії «Лавини талантів»).

Ворзель яскраво і
весело відсвяткував
День дітей

Спочатку малюків розважали аніматори, а згодом
вже самі діти радували присутніх своїми виступами.
Дошкільнята із садочків, учні молодших класів
ворзельських шкіл, вихованці «Ворзель клуб»
співали, танцювали, декламували. За свої виступи
отримали від селищної ради солодощі.

Завершилось
свято
виступом
ансамблю
«Музикашки-Барабашки». Діти мали можливість
пограти на барабанах, перукарі майстерно заплітали
коси дівчаткам, фахівці розмальовували бажаючим
обличчя. Діяли різноманітні атракціони, виставка
раритетних дитячих іграшок.
Чудова погода теж додала позитиву присутнім.

Данута КОСТУРА

ЛУБ'ЯНКА

Казкові герої
розважали малюків

ГАВРИЛІВКА

Ігри, солодощі,
подарунки…

У садочку «Волошка» пройшла святкова розвага,
присвячена Міжнародному дню захисту дітей, прекрасного свята радості та надії. Саме з цієї нагоди до
дитячого садочка завітали улюблені казкові герої Баба
Яга, кіт Леопольд, Карлсон, Лисиця Аліса та Клоун.
«Вітаємо всю малечу нашого дошкільного закладу,
а також всіх дітей на Землі з цим чудовим святом,
– побажали вихователі дитсадка. – А також мирного неба над головою, турботи, любові від рідних та
близьких людей».

Незабутні миті дитячого свята: конкурс дитячого малюнку на асфальті «Сонце, літо і я!», ігровий квест «Кольори веселки» – пошук ключа від дитячих мрій, концерт
творчих дитячих колективів БК «Полісся», нагороди, подарунки, морозиво, солодка вата. Всім було неймовірно
весело і цікаво.

Про намір встановлення меж земельної ділянки

14 червня 2019 року о 12:00 відбудеться встановлення та
погодження меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
та закріплення межових знаків земельної ділянки за адресою
м. Буча, вул. Пушкінська, 40/5-а (поруч з земельною ділянкою
кадастровий номер 3210800000:01:024:0126). Просимо власників та землекористувачів суміжних ділянок з’явитись для
погодження меж та встановлення межових знаків.
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Гнучкість Мирослави Мовчан у пластичному
етюді «Дорога квітів» вразила глядачів, а тріо
дівчата Дар’я Бушма, Дар’я Коробка та Юлія
Радченко продемонстрували, крім чудової пластики,
згуртованість і гарний малюнок композиції.
Не менш яскравими були і «Танок зі стрічками»
(Варя Хуторянська, Олександра Нестерчук та Діана
Барвицька), реприза «М’ячики» (Варя Хуторянська і
Вікторія Царенок), композиція «Повітряні гімнастки
на кільці» (Юлія Радченко та Йолшина Крістіна).
І знову Каріна Кос стала неперевершеною в повітрі,
талановито виконавши на петлях всі гімнастичні
фігури. Одним із найнесподіваних номерів був танок
на гіроскутерах у виконанні Аміни Петриченко та
Вікторії Царенок. Новація дуже сподобалася гостям
«Казки». Концерт запам’ятався глядачам. Вони
отримали справжнє естетичне задоволення!
У залі довго лунали оплески та крики «Браво».
Маленькі артисти, хоч і мають юний вік,
продемонстрували видовищний, неочікуваний,
професіональний цирк. Їм подобається займатися
улюбленою справою, а глядачам – слідкувати за
цим чарівним дійством! Хіба може бути щось краще?
Роза Яздані
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