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Свято

Всеукраїнський день бібліотек

а

ЦІКАВІ ФАКТИ

Дружна родина
відзначила день
народження Бучі

Вітали найкращих
друзів читача –
бібліотекарів

Невелике село
з великою історією

Професія вчителя –
минуле і сьогодення

Стор. 6

Стор. 2

Стор. 3

Стор. 10

4 жовтня – День вчителя
Шановна освітянська родино –
вчителі, викладачі, працівники навчальних закладів,
центру творчості, позашкільної роботи –
вітаю із професійним святом
Днем працівника освіти!
«Учитель творить Людину!». Саме так вважав відомий педагог Василь Сухомлинський. Бо саме вчитель – головний
путівник у країну знань. А ще – мудрий порадник, який допомагає людині розвинути таланти і обрати життєвий шлях.
Ми пишаємося здобутками вчителів та учнів Бучанської ОТГ на міжнародних,
всеукраїнських, обласних конкурсах та олімпіадах, а рейтинги за якістю освіти в
області підкреслюють отримані результати.
Відкриття нових закладів – добудова корпусу початкової школи ЗОШ №3, нового дитячого садочка «Перлинка», Пластового центру, центру позашкільної освіти,
нового корпусу гімназії, добудова спортивного комплексу біля ЗОШ № 2 і дитячого
садочка на бульварі Лесі Українки, старт будівництва корпусу ЗОШ №1 – питання
поліпшення і розбудови освітньої інфраструктури і надалі залишатиметься пріоритетом у роботі.
Скільки б років не пройшло, а з нами завжди залишаються спогади про школу і
вчителів. Ми згадуємо педагогів з рідної школи, коледжу, університету, які навчили, підтримали, допомогли обрати шлях у житті – запалили іскорку знань, і тому
ми вдячні їм за свої життєві та професійні перемоги.
Кожен учитель – це творець. І якщо художник живе у своїх полотнах, письменник – у творах, а вчений – у своїх відкриттях, то справжній наставник живе у вчинках і здобутках своїх учнів.
Натхнення вам, дорогі освітяни, мудрості і терпіння в нелегкій справі навчання
та виховання підростаючого покоління – майбутнього нашої країни!
Нехай ніколи не заросте дорога до школи, а отже, й до ваших сердець, дорогі
освітяни!
Бучанський міський голова Анатолій Федорук

Досвід, професійність та
стабільний розвиток!

КОДА

Василь Володін –
100 днів роботи на посаді
ОКРУГ №2
НОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ - ЦЕ:

1) Спеціальна економічна зона Бучанської ОТГ.
2) Розвиток транспортного сполучення.
3) Нові лікарні та амбулатор .
4) Сучасні спортивні та дитячі майданчики.

Голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін на пресконференції розповів
журналістам про зроблене на займаній посаді.

П

ерше, що зазначив посадовець, що Київська область є символічною вітриною України.
– Можу з упевненістю констатувати, що наша область зберігає свої міцні позиції за багатьма напрямами, незважаючи на пандемію коронавірусу, – наголосив
голова ОДА.
Продовження на стор.2.

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

Стор. 2

Дві школи громади ввійшли в ТОП-10
ПолітиКа

«Закликаю владу змінити проєкт
держбюджету 2021 і захистити
національне виробництво та
українських підприємців», Ярослав Москаленко
Політик назвав проєкт держбюджету на 2021 рік
антиукраїнським тому, що він підтримує іноземного виробника, а не вітчизняного. Уряд планує
наповнити казну, спираючись на імпорт, тобто,
відкрити наш ринок для усіх іноземних товарів.
«Що б зараз влада не
пропонувала в проєкті
держбюджету у плані
економічних показників, все треба корегувати», - про це заявив
голова Київського обласного осередку партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
Ярослав Москаленко.
«Наша
команда
проаналізувала проєкт бюджету і висновок один: показники
розраховані
таким
чином, що зростання імпорту майже в
4 рази перевищать
темпи росту експорту. І увага - жодної підтримки вітчизняного бізнесу
ми не побачили в цьому документі», - сказав лідер «ЗА
МАЙБУТНЄ» Київщини.
Також Москаленко розповів, що після кризового
2020 року розвинуті країни світу захищають власне
виробництво, адже, вони думають про майбутнє, а не
живуть сьогоднішнім днем. Наприклад, Польща виділила понад 50 млрд доларів на підтримку підприємців,
які постраждали через пандемію. Але ж це не у випадку
нинішнього Уряду України.
Політик зауважив, що хаотична тактика Уряду ще
більше запустить інфляційні механізми та знецінення
гривні, а також спричинить ріст безробіття.
«Ми будемо наполягати на корегуванні проєкту бюджету. Наша депутатська група « Партія «ЗА
МАЙБУТНЄ» у Верховній Раді подасть пропозиції
щодо захисту вітчизняного виробника. Тільки підтримка українського бізнесу і захист національних інтересів дозволять підняти державну економіку», – підкреслив Ярослав Москаленко.
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Щодоби кількість хворих
на COVID-19 зростає більш
ніж на 100
У Київській області за даними обласного лабораторного центру 1
жовтня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено вже 9279 випадків захворювання на коронавірус.
У тому числі у 767 дітей та у 983
медичних працівників. Про це
повідомили в Київській облдержадміністрації.
одоби кількість хворих на коронавірус зростає більш ніж
на сотню. Прошу всіх не забувати про
правила безпеки та користуватися
засобами особистого захисту. Хвороба
не минає, будьте обачні, бережіть себе
та своїх рідних, в першу чергу, людей
похилого віку – саме вони важко переносять захворювання», – звернувся
до мешканців регіону голова КОДА
Василь Володін.
За добу 1 жовтня підтверджено 140
нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), зокрема у 12-ти дітей
віком від 3 років до 16 років та у 128
дорослих. З них 14 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному
лікуванні, інші 129 осіб – на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням).

Вітали найкращих друзів читача –
бібліотекарів

Всеукраїнський день бібліотек

Книжка – джерело знань, а бібліотекар – це провідник, який вказує шлях
кожному, хто бажає віднайти інформацію у всесвіті, що має назву Література. Саме з їхньою допомогою ми можемо відшукати книжку, яка допоможе
виконати роботу, отримати мудру пораду, відпочити чи знайти нову мрію.

До вітань долучилися заступник міського голови Сергій Шепетько та керуюча справами БМР Людмила Риженко.
Усі працівники отримали почесні грамоти, подяки та квіти.
Дуже приємно, що всі бібліотечні заклади у громаді збережено, користуються популярністю і планують розвиватись
і надалі.
Низький уклін вам, шановні бібліотекарі, за самовіддану працю й за те, що
стаєте найкращими гідами в інформаційному й літературному просторі для
читача!

«Щ

З

нагоди Всеукраїнського дня бібліотек,
який відзначається у нашій державі
30 вересня, у Бучанській міській раді відбулися урочистості.
Від імені Бучанського міського голови Анатолія Федорука бібліотекарів
громади із професійним святом привітав його перший заступник Тарас
Шаправський, який зауважив, що не-

зважаючи на розвиток новітніх технологій, бібліотеки залишаються важливим
осередком освіченості та духовності, а у
всіх населених пунктах громади навколо них треба створити креативний простір розвитку громад. Сучасний інформаційний простір створено у Бучі, де
бібліотека стане територією інтелектуального дозвілля.

Дві школи громади ввійшли в ТОП-10

ОСВІТА

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» склав рейтинг загальноосвітніх
закладів Київської області, що посіли найвищі місця в рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2020 року.
За весь період епідемії:
– із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на
стаціонарному лікуванні 1214 хворих,
на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) – 8065 осіб;
−− одужало 5639 осіб, з них 477 дітей
віком від 1 міс. до 17 років.
−− померло 178 хворих з підтвердженим COVID-19.
−− надійшло 12834 повідомлення про
підозру на коронавірусну інфекцію.
−− встановлено медичне спостереження за 23481 контактною особою.
Пресслужба КОДА

Н

а 7-му місці –
Українська гімназія.

Бучанська

На 9-му – Бучанська спеціалізована
школа № 5 з поглибленим вивченням
іноземних мов.
Бучанські школи:
№ 4 – 54 місце;
№ 3 – 101 місце;
№ 2 – 233 місце;
№ 1– 321 місце.
Гаврилівська школа – 273 місце.
Бучанський міський голова Анатолій
Федорук зазначив:
«Усі ці досягнення стали можливими
завдяки реалізації у громаді комплексної програми розвитку системи освіти, впровадженню нових стандартів
у роботі, модернізації навчальної бази.
Дякую за працю вчителям, за підтрим-

ку – батькам, учням – за високі здобутки з різних предметів!»

КОДА

Василь Володін – 100 днів роботи на посаді
Закінчення. Початок на стор. 1
ін розповів, що на Київщині збільшився випуск промислової продукції
та високі показники з виконання будівельних робіт. Та одним із пріоритетних
завдань є підвищення інвестиційної
привабливості. Зокрема, з початку року
в економіку Київщини вдалося залучити
10,8 млрд капітальних інвестицій.
Вже реалізовуються три інвестиційні
проєкти з будівництва заводу «Костал»
та складського комплексу «FM Logistic»
у Бориспільському районі, а також заводу з виробництва крохмалю. Ще
шість інвестиційних проєктів – в активній фазі.
Голова КОДА розповів, що з наступного тижня розпочнеться програма з
ліквідації стихійних сміттєзвалищ. Та
зазначив, що у перспективі можливе
залучення інвестицій на будівництво
сміттєпереробного комплексу та створення інноваційного кластеру геномних технологій у біомедицині та сільському господарстві Київщини.
Також у планах забезпечити необхідні
умови для функціонування міжнародного аеропорту в Білій Церкві.
Крім того серед пріоритетних напрями майбутньої діяльності КОДА:

В

−− модернізація інфраструктури;
−− будівництво соціальних об’єктів;
−− забезпечення комфортного життя
громадян;
−− діджиталізація і цифровізація;
−− нові робочі місця і залучення
інвестицій;
−− розвиток туризму;
−− покращення якості освіти та
розвиток спорту;
−− розв’язання екологічних проблем.

«Велике будівництво»
Очільник Київщини також розповів
про реалізацію програми Президента
України
Володимира
Зеленського
«Велике будівництво». У Київській області нею охоплено 20 об’єктів, загальна
вартість яких становить 314,5 млн грн.
Це дитячі садочки, школи, стадіони, приймальні відділення лікарень. Нагадаємо,
саме за цією програмою в Бучі завершено будівництво нового приміщення
гімназії, яке гостинно відкрило двері
для своїх учнів 1 вересня. Також у межах
програми триває добудова спортивного
комплексу біля ЗОШ № 2 та дошкільного
освітнього закладу на вул. Лесі Українки.
Також триває будівництво у сфері дорожньої інфраструктури.

Щодо обхідної дороги, очільник
КОДА запевнив, що проєкт буде точно реалізовано, але коли і в якому обсязі – покаже час. Адже це залежить
від багатьох владних структур, із яких
обладміністрація має менший чинник,
але все від них залежне зобов’язуються
зробити.

Покращення мобільного
зв’язку на Київщині
Про підписаний меморандум між
Київською обласною державною адміністрацією та операторами мобільного
зв’язку розказав журналістам очільник КОДА Василь Володін. До речі,
Київщина поки що єдина у такій новації.
Мета співпраці – у кожному населеному пункті Київщини забезпечити
якісний мобільний зв’язок та інтернет.
Це можливо, якщо створити комфортні
умови для надавачів послуг щодо оренди землі, і, як наслідок, вони матимуть
можливість збільшити мережу базових
станцій, а відтак – більше покриття.
Голова КОДА розповів, що від початку
співпраці вже є +65 населених пунктів,
у яких мобільний зв’язок покращився.
– Ми розуміємо важливість оперативної та якісної комунікації у сучас-

ному світі... Це важливо зробити як на
міжнародних та національних автошляхах, так і в сільській місцевості, – наголосив Василь Володін.
У планах – усю територію Київщини
забезпечити якісним мобільним зв’язком LTE 900 до кінця року.

Протидія COVID-19
Окремо голова адміністрації розповів про заходи щодо боротьби з коронавірусною інфекцією. Зокрема, в
області перепрофілювали 11 лікарень
для надання меддопомоги хворим на
COVID-19, одна з яких у Бучі, та за кошти облбюджету закуплено 26 апаратів
штучної вентиляції легень. Також він
зазначив, що використовуються лише
близько 10% ШВЛ, тож медичні заклади
готові, у разі необхідності, до збільшення кількості уражених на цей вірус, а також придбані ШВЛ можуть допомагати
лікарям рятувати життя людей з іншими захворюваннями.
– Ми чітко дотримуємось визначеного курсу роботи. І конкретні факти та
показники підтверджують те, що за
перші 100 днів діяльності нам вдалося
досягнути значних результатів, – резюмував Василь Володін.
Принципи ефективної роботи команди КОДА за словами очільника: справедливість, законність, відкритість.
Ірина Левченко

На часі

Втративши зір, я дізналася про те, скільки невидимих перешкод щодня постає перед людьми з інвалідністю. Проводячи тренінги для людей з інвалідністю, беручи участь у конференціях та заходах, я познайомилася з безліччю
тих, хто здобули освіту і фах, готові працювати на благо держави і своїх родин. Але стереотипи соціуму не дозволяють їм повноцінно реалізувати своє
право на працю та гідне життя.

М

ені не потрібні жалісливі погляди та зітхання. Я прошу тільки
про допомогу в дорозі до своєї мети:
суспільства, де люди з інвалідністю матимуть можливість вільно жити та працювати. І я вже визначила свої перші
кроки до цього.

Боротьба за безбар’єрне
середовище
Безбар’єрне середовище – тобто таке,
що дає можливість самостійно та безпечно пересуватися вулицями і закла-

дами – важливе не тільки для людей з
інвалідністю. Безпечні і відремонтовані
тротуари, пандуси, озвучені світлофори
тощо – це те, чого потребують мами з
дитячими візками та дітьми до 3 років
та люди похилого віку. Від прибирання
місць несанкціонованої торгівлі, що захаращують прохід та низьких платформ
у громадському транспорті виграють
всі.

Перевірка системи сигналізації
у закладах для дітей з
порушеннями зору та слуху
Для дітей, що лише вчаться орієнтуватися у світі, в якому не завжди враховують їхні особливості, безпека – це
критична потреба. Школи та дитсадки
для дітей з порушеннями зору і слуху

потребують спеціальних систем сигналізації, на які учні та вихованці зможуть
швидко відреагувати. Ці перевірки мають відбуватися регулярно, а обладнання закладів такою системою безпеки
стати першим пріоритетом. Адже здоров’я та життя дітей – це спокій їхніх
батьків.

Забезпечення реабілітації для
людей, які її потребують
Успішна реабілітація в рази підвищує
можливості людини пристосуватися до
навколишнього середовища, стати самостійною та успішною. Більшість людей з інвалідністю хоче брати повноцінну участь у житті суспільства, і сучасні
засоби реабілітації вже дозволяють їм
це. Я боротимуся за забезпечення лю-

Політика
дей, які цього потребують, такими засобами. За перевірку їхньої якості та налагодження контактів з міжнародними
ринками для їх постачання. Адже багато випадків інвалідності можна попередити, а її наслідки – пом’якшити.
Я хочу, щоб українське суспільство
ставилося до людини з інвалідністю як
до ресурсу, а не тягаря чи жертви. Щоби
про них знали як про дієву силу, що має
свої погляди, прагнення та ресурси.
Щоби перед прийомом на роботу мене
питали про професійні навички та якості, а не про те, як я дісталася до офісу.
Політика для мене – це випробування і новий досвід, але я певна, що з командою «ЗА МАЙБУТНЄ» ми зможемо
створити імідж успішної людини з інвалідністю та створити суспільство, в якому усі почуватимуться незалежними і
впевненими, що їхні інтереси справді
охороняються державою.
Я знаю з якими проблемами кожна
людина з інвалідністю стикається щодня і я знаю як їх вирішити.
Я сподіваюся на вашу підтримку!
Мій територіальний виборчий округ №6 у складі Ірпінської, Вишневої,
Борщагівської,
Білогородської,
Коцюбинської та Дмитрівської територіальних громад Бучанського району.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

«Моє ім’я Леоніда.
Я журналістка, волонтерка,
викладачка. А ще я людина
з інвалідністю
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Леоніда ПОНОМАРЬОВА,
кандидатка від ПП «ЗА
МАЙБУТНЄ»
до Київської
обласної ради

Пам’ятай загиблих Героїв України
26 вересня у Межигір’ї відбувся всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу
за Героїв України».
його проведенні взяв участь голова Координаційної ради учасників АТО/ ООС
при Бучанській міській раді Віталій Баранов.
На спортивний захід зареєструвалися понад пів тисячі бігунів-аматорів. Це і
учасники російсько-української війни, волонтери, сім’ї загиблих за Україну, а також
навіть маленькі діти.
Дистанцій для подолання було три – 2, 5 і 10 км на вибір. У кожного учасника на
грудях були таблички з іменем полеглого за Україну бійця.
Учасники забігу хочуть, щоб цих хлопців і дівчат пам’ятали сильними, мужніми і
впевненими, які не побоялися піти захищати рідну країну.

У

◆◆ Здвижівка

Невелике село
з великою історією

Здвижівка – мальовниче село в Київській області, яке не так давно приєдналося до великої та дружної родини Бучанської ОТГ.

Н

азву та приблизне місцезнаходження села більшість, мабуть, знає, а
ось чи чули ви щось про його історію?
Село Здвижівка протягом свого існування мало кілька назв – Феліціалівка,
Голинь, Слобода. Назва Феліціалівка, наприклад, пішла від імені одного з власників маєтку, що розташовувався у селі
– митрополита греко-римської церкви
Феліціана Володкевича.
Перша згадка про село саме під назвою
Феліціалівка датується 14 жовтня 1780
року. Саме тому 14 жовтня жителі вже
Здвижівки святкують День села.
Феліціалівка пережила багато історичних подій, починаючи з XVIII століття.
Якщо до подій, які були не так давно,
– то голодомор 1923-1933 років зачепив село також. Віддаючи шану померлим у 1933 році односельчанам, жителі
Феліціалівки склали поіменний список
жертв – всього 53 прізвища, а на сільському кладовищі встановили пам›ятний знак.
Далі була війна... Під час Другої світової війни з Феліціалівки було мобілізовано 210 осіб. Загинуло 102 односельчани, з них безвісти пропали 72 воїни. За
мужність і відвагу, виявлені у боях 108

жителів Здвижівки було відзначено урядовими нагородами.
24 липня 1945 року на підставі постанови №1424 виконавчого комітету
Київської обласної ради народних депутатів «Про перейменування населених пунктів Київської області» село
Феліціалівка Бородянського району
було перейменовано в село Здвижівка.
У 1960 році відкрили пам›ятник воїнам, які загинули під час визволення
села від фашистських загарбників, а у
1968 – пам›ятник односельчанам, які не
повернулися з війни.
Ще одна трагічна подія залишила слід
на Здвижівці – це аварія на ЧАЕС 26 квітня 1986 року. З 9 червня 1986 у селі розпочалось будівництво нового житлового
масиву для переселенців із 30 км зони
відчуження. А вже 24 серпня було здано
в експлуатацію 250 житлових будинків,
де поселили 795 переселенців. Також у
селі збудували дитячий садочок, фельдшерсько-акушерський пункт, лазню, нове
адмінприміщення, де розміщено сільську
раду пошту та телефонну станцію.
Тепер перейдемо до сучасних подій: у
2010 році колективу художньої самодіяльності «Здвижаночка» було присвоє-

но звання народного. У 2012 році у селі
з›явилась мережа інтернет, проведено
реконструкцію магазину та відкрито
кафе.
Нині у селі працюють:
–Здвижівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів та дитячий садок
«Калинка»;
– сільський будинок культури;
– бібліотека;
–Здвижівське лісництво;
– ТОВ Українська зернова компанія
«Грейнкор»;
– 4 магазини, 2 кафе-бари, 2 церкви;
– 10 приватних підприємців.
Село повністю газифіковано. 90% ву-

лиць мають тверде покриття. На території
сільської ради діє 8 садових товариств.
Життя села не оминули події пов›язані з АТО, участь у яких взяли 12 жителів
села (станом на 01 січня 2018 року).
Також, хочу звернути увагу на новий
прапор та герб села Здвижівка, який був
прийнятий не так давно.
– Новий герб повністю відповідає історичним подіям та місцевості села,
– розповідає в.о. старости Анатолій
Черненко. – Він складається з хреста
Феліціана, зображення річки Здвиж, від
якої і пішла сучасна назва села, та символіки лісів, лугів села і вугілля, яке колись
у ньому видобували.

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

ЗАБІГ ЧЕСТІ
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Ганна Страховська:

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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«Потенціал Бучі – самодостатнє європейське
місто із сучасною інфраструктурою та
розвиненим малим і середнім бізнесом»
Вибори - це перевірка на профпридатність влади. А ще це акумулювання
позитивних змін завдяки приходу до влади нових політиків. Вони мають
свіжий погляд на проблеми міського середовища, людей, бізнесу. Сьогодні,
коли Буча динамічно розвивається, місту потрібні управлінці зі структурним поглядом на розвиток міського простору, адже за цим стоїть комфорт
городян. Ганна Страховська останні 5 років працює в будівельній компанії,
де керує інфраструктурними проєктами. Зараз Анна вирішила йти в політику. Ми зустрілись з нею та дізнались про її плани.

№ 39 від 2 жовтня 2020 року
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Ганно, розкажіть про своє дитинство та батьків?
Народилась я в місті Ірпінь у звичайній родині. В Ірпені пройшло все моє
дитинство і юність. Мої батьки все життя пропрацювали на меблевій фабриці.
Мама – бухгалтером, тато – на виробництві. Моє дитинство було звичайним,
без надмірностей. І хоча батьки багато
працювали, в той час все одно було економічно важко.
Яскравий спогад дитинства – поїздка
в 7 класі до дитячого табору у Польщу.
Кожна хвилина тієї поїздки відкарбувалася у моїй свідомості на все життя: затишні вузенькі вулички, доглянуті двори
з квітами, привітні городяни – вже тоді,
у дитинстві, в мене з`явилося бажання
жити в такому міському просторі, і, напевно, це визначило мій подальший світогляд і сферу моєї професійної самореалізації.
Щодо професії: зараз ви керуєте проєктами будівельної компанії, але ж
ваша вища освіта не з цієї сфери?
В університеті я вивчала англійську
мову. Я переконана, що іноземна мова –
це ключ до успіху у сучасному світі, особливо, якщо людина бажає побудувати
достойну кар’єру. Відразу після завершення Київського національного лінгвістичного університету я обрала для себе
роботу креативного менеджера в сфері
сучасного містобудування. Я відчула, що
моє покликання – об’єднувати зусилля
архітекторів, дизайнерів, художників,
будівельників та представників інших
творчих професій у ком`юніті, які будуть
створювати проривні технології в сфері
житлового будівництва.

Обмін досвідом

К

рім цього, головна мета заходу була:розробити стратегію розвитку
району очима жінок. Модератором заходу виступила Світлана Саламатова,
яка також ознайомила всіх із своєю
практикою запровадження соціально-важливих проєктів.
Народний депутат України Ольга
Василевська-Смаглюк (округ 96) поділилася своїм досвідом працювати у

А знання іноземної мови мені в цьому
тільки допомагає: це ведення переговорів з міжнародними партнерами та інвесторами.
Так, але будівельний бізнес не зовсім
справа для жінки?
Навпаки. На мою думку, коли мова йде
про архітектурні чи дизайнерські проєкти, творчий погляд жінки збагачує, а
не применшує. Перед тим, як почнеться
процес створення будинку, буде клопітка
робота над планом забудови, а це ландшафтний дизайн прибудинкової, візуальне бачення житлового комплексу з
необхідною інфраструктурою. Все це робиться для того, щоб майбутнім жителям
будинку було комфортно, адже житло
– це те місце, де проживають найбільш
приємні миттєвості вашого життя.
Дизайн, архітектура, будівництво
та управління цими процесами – діяльність досить складна. Де отримували
знання у цих сферах?
Вдосконалюючи свої управлінські компетенції, пройшла навчання у Бізнесшколі Міжнародного інституту менеджменту, яка формує нове бачення
цивілізованого розвитку вітчизняного
підприємництва, його інтеграції у світову економіку.
Також закінчила Kyiv Academy of Media
Arts – провідну в Україні альтернативну
освітню установу, яка спеціалізується
на підготовці фахівців за креативними
спеціальностями. Тут я здобула освіту за
спеціальністю «Стратегія».
Стосовно урбаністики, то мала досвід
навчання у школі, де вчать створювати
міські простори – Урбанина. Тут спеціалісти з різних сфер міського проєктування ділилися своїм досвідом і дали мені
відповіді на питання «як бути активним
мешканцем міста і сприяти перетворенню власного простору на комфортне місце для життя».
Отже, урбаністика. Цікава, і водночас складна тема. Що це таке, і чому
Вам це настільки цікаво?
Цікавим це стало тоді, коли я зрозуміла, що це потрібно. Останні 5 років я є
керівником проєктів будівельної компанії
«Strakhovskyi Group». У своїй роботі ми
прагнемо, аби жителі Бучі отримали новий рівень якості життя: цивілізований

та сучасний. І поняття урбанізації тісно
переплітається з поняттями цивілізації
та сучасності. Що ж таке урбаністика? Це
процес, який ґрунтується на вивченні розвитку міст: історія розвитку з архітектурної точки зору, вплив міського дизайну на
розвиток громади. А для мене урбаністика
– це творення повсякденного життя городян. І саме розуміння того, що із повсякденного є комфортним та зручним для
городяна, – дало мені поштовх реалізувати
ефективну інфраструктурну концепцію
у наших житлових просторах. Як саме?
Ми втілюємо унікальну піраміду пріоритетів, де на першому місці перебувають
комфорт і безпека жителів. Замість нескінченних парковок навколо будинків – тут
рекреаційні зони для зустрічей і заходів на
відкритому повітрі, майданчики для стрітболу, сухі фонтани, альтанки для барбекю
і дитячі майданчики. Для зниження швидкості автомобілів – піднятий пішохідний
перехід, який буде створювати безбар’єрне
середовище для маломобільних жителів.
Для підтримки здоров`я – ефективна і
зручна мережа велодоріжок, яка буде відділятися бордюрами від тротуарів і проїжджої частини, і зробить пересування на
велосипеді максимально безпечним.
Вже не секрет, що ви вирішили піти
в політику. Чи не бажання змінювати міське середовище, використовуючи здобутки урбаністики, стало рушієм прийняти участь у виборах до
Бучанської міської ради?
За останні 10 років Буча дуже розвинулась. Тепер це не село, а місто з власною
ідентичністю, зі стратегією розвитку та
глобальними можливостями. І за те,
яким місто є зараз, слід подякувати меру
нашого міста Анатолію Федоруку, адже
його професійні менеджерські напрацювання та кооперація з депутатами дали
змогу вивести місто на високий рівень.
До речі, рішення взяти участь у виборах
я прийняла після розмови з Бучанським
міським головою. Він запропонував мені
увійти до складу його команди на місцевих виборах під прапорами ПП «Слуга
народу». На думку Анатолія Петровича,
Бучанська громада сьогодні та на перспективу має значно осучаснити свої
підходи до проблем розвитку місцевої
інфраструктури, принципів містобуду-

вання, житлово-комунального господарства. Прийшов час здійснити справжній цивілізований прорив у напрямку
розбудови унікального містобудівного
проєкту, який забезпечить городянам
безпечне, комфортне, розумне життєве
середовище. А у питаннях створення такого середовища я маю багато досвіду та
власних напрацювань, тож вважаю, що
буду корисною місту.
Якою Ви бачите Бучу через 5 років?
Не лише я, а вся наша команда бачить
Бучу в 2025 році (рік завершення каденції ради нового скликання) містом комфортним для проживання, екологічно
чистим, із сучасною архітектурою, культурою, ефективною інфраструктурою,
сприятливою для легкого ведення бізнесу, динамічною у розвитку економіки та
сучасних технологій.
Особисто мій профіль – це інфраструктурні проєкти та створення умов для
розвитку малого та середнього бізнесу.
Наступні 5 років я буду працювати над
одним із важливих питань і впевнена, що
матиму гідний результат, – створення
нових робочих місць у місті. Якщо ми
створимо сприятливі умови для початку
бізнесу чи його масштабування, то отримаємо більше робочих місць саме в Бучі,
– таким чином люди будуть залишатись
в місті, житимуть тут, працюватимуть,
проводитимуть вільний час. Це як своєрідна екосистема, де кожна функція є
каталізатором взаємодії між містом та
городянами. Я взагалі вважаю, що Буча
має всі шанси перетворитися зі спального міста на центр малого та середнього
підприємництва. Але для цього, окрім
локальних бізнесів, треба залучати підприємців з інших міст.
Яким чином ви хочете залучити підприємців до Бучі?
Найперше – це створення бізнес-хабу.
Нерухомість у передмісті набагато доступніша, ніж у Києві, а ще тут ліс, свіже повітря, озера – все, що потрібно для
продуктивної роботи. Ресторанний та
оздоровчий бізнес тут має всі шанси на
успіх, адже наша природа та дрібні деталі
міського простору будуть магнітами для
відпочивальників не тільки зі столиці,
але й інших міст. Щоб все це запрацювало, потрібна команда людей, яка не
боїться брати відповідальність та реалізовувати інфраструктурні проєкти для
суспільного блага Бучі та її мешканців.
Є вже напрацювання по Вашому округу? Що плануєте втілити?
Інфраструктура – перш за все. Хочу
створити такий простір, яким мешканці
5 округу будуть пишатися. Ще хочу, аби
мешканцям було тут комфортно: вони
мали цікаву та вдячну роботу, насичену
інфраструктуру життя та відпочинку, доступ до якісної освіти і системи охорони
здоров’я, були впевнені у завтрашньому
дні, мали гідну та чутливу до їх потреб
владу та пишалися своїм округом і містом.
Це цілком досяжна мета, але за умов,
що городяни будуть довіряти захист своїх інтересів тим політикам, які вміють цінувати людську довіру.
Іванна ВАСИЛЬКОВА

Перший Жіночий форум Бучанського району
Цього тижня активні, цілеспрямовані жінки, які знають, що хочуть досягти у жінки: я та Анна Скороход, зараз набагасвоєму житті – успішну кар’єру і міцну родину, зібралися разом, аби познай- то сильніше жіноче представництво.
омитися, поділитися досвідом й знайти відповіді для себе, як дістатися своєї
На форумі говорили про взаємопідтримку, мрії, про те, що заздрість не має
мети та тримати баланс між особистим життям і роботою.
статі, соціальну відповідальність та інвладній структурі, а також розповідекс щастя країни, який підвищується
разом із збільшенням жіночих квот.
ла, чи змінюється відношення навіть у
Президент «I-smart» Ірина Огороднікова
Верховній Раді, якщо народний обрарозказала свою історію та поділилася знаннець – жінка.
– Підтримка жінок одна одною розвиням на тему «Жінки і бізнес».
Щодо участі панянок у розвитку гровається не тільки в парламенті. Завдяки
новим виборчим правилам, багато кремадського суспільства розповіла Анна
Страховська, керівниця платформи соативних, розумних та сильних жінок
отримали можливість балотуватись
ціальних проєктів BeCity.
на місцевих виборах, – зазначила Ольга
Учасниці заходу пообіцяли найближВасилевська-Смаглюк. – Порівняно із
чим часом опублікувати матеріали розситуацією рік назад, коли серед мажориробки власного бачення втілення позитарників Київської області було лише дві
тивних змін у Бучанському районі.

Канал «1+1»

6:00 «ТСН-Тиждень».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30
,4:20 «ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих людей».
11:25,12:20,13:00,14:15,14:45,15:45
«Розсмiши комiка».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Свати».
22:45 «Грошi».
0:00 «Дубiнiзми».
0:20 Драма «Стiв Джобс». (16+).
2:40 «Свiт навиворiт».

Iнтер

3:30,3:40 Т/с «Нитки долi». (16+).
4:15,4:25 «Україна вражає».
4:50,4:55 «Телемагазин».
5:25,22:15 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00,18:00,19:00,2:15 «Стосується
кожного».
11:00,12:25 Х/ф «Вогнем i мечем».
15:40 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
(16+).
0:10 Х/ф «Пригадати молодiсть». (12+).

ICTV

4:25 Скарб нацiї.
4:35 Еврика!
4:40 Служба розшуку дiтей.
4:45 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:30 Громадянська оборона.
6:25 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
11:05 «Рiшає Онiстрат». (16+).
12:05,13:15 Х/ф «Аполлон 13».
12:45,15:45 Факти. День.
15:40,16:15 Х/ф «Команда «А». (16+).
18:45,21:10 Факти. Вечiр.
20:25 Бiльше нiж правда.
21:30 Т/с «Пес 5». (16+).
22:50 Свобода слова.
0:10 Х/ф «Ультрафiолет». (16+).
1:55 Стоп-10.

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
8:00 Божевiльна зiрка. (12+).
10:00 Lе Маршрут.
12:00 Х/ф «Казки на нiч». (16+).
14:00 Х/ф «Джон Картер: Мiж
свiтами». (16+).
16:50 Х/ф «Принц Персiї: Пiски часу».
(16+).
19:00 У кого бiльше? (12+).
21:00 Х/ф «Прискорення». (16+).
23:00 Х/ф «Услiпу». (16+).
1:05 Х/ф «З любов`ю, Саймон». (12+).

СТБ

4:35,23:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
9:35 МастерШеф 8. (12+).
13:00,14:50 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:35,20:15,22:45 Т/с «Слiд». (16+).
18:05 СуперМама.
19:05 Детектор брехнi. (16+).
0:55 Слiдство ведуть екстрасенси.
(16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30 Свекруха або невiстка.
11:30,3:00 Реальна мiстика.
13:30,15:30,5:30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 3». (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Сага», 1 i 2 с.
23:30 Т/с «Сага», 3 с.
0:30 Т/с «Подвiйне вiддзеркалення»,
1 с. (12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Подвiйне вiддзеркалення»,
2 с. (12+).

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
10:00 Лiкар знає.
10:30,12:30 Київськi iсторiї.
10:40,14:50,16:40,16:50,19:35,22:50
Київ Reality.
10:45,12:15,20:45,23:35 Якiсне життя.
11:00,16:00 Київ. Вголос.
11:30,12:25,16:35 Смак дня.
11:35,12:40,16:45,19:40,23:15 Просто
кияни.
11:40,19:15,23:00 Вартовi столицi.
12:00 Київ. NewsRoom - Брифiнг мера.
12:45 «Wellness-шоу».
13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,1:00
Київ. NewsRoom.
14:00 Т/с «Мердок», 165 с. (12+).
15:10 Д/с «Загадковi вбивства», 3 с.
18:00 3x4.
19:30 Радар.
19:45,23:25 Служба порятунку.
20:00 Т/с «Останнiй кандидат», 11 с.
(16+).
22:00 Т/с «Мердок», 168 с. (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:45 «Вiзерунок дня».
23:55 Голос Америки з Вашингтону.
0:00,5:30 «Тут i зараз».
1:55,4:40 Цивiлiзацiя Incognita.
3:10 Життєвi iсторiї.
6:30 Веселi саморобки.

Вівторок, 6 жовтня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:10 Хто в домi хазяїн?

Відповіді
на сканворд
у № 38

6:35 М/с «Чорний пiрат».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:35,1:15 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:25,2:
00 Суспiльна студiя.
9:30 Т/с «Росселла». (16+).
10:30 Свiтова медицина. Ладакх останнi кочiвники.
11:00 Дивовижнi сади. Iрландiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:35,0:10,1:50,5:40 Спорт.
15:20 «Грандiознi проекти: Австралiя».
16:30 Т/с «Полдарк». (16+).
17:30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18:55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
20:00 Д/с «Дика прогулянка».
22:00 #ВУкраїнi.
22:30 Т/с «Модус». (16+).
3:10 Д/ф «Одесити на Донбасi». (12+).
4:05 Д/ф «Перехрестя Балу». (12+).
5:00 Погода.
5:10 Регiональний дайджест.

Канал «1+1»

6:00 «Грошi».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30
,4:40 «ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих людей».
11:25,12:20,13:00,14:15,14:45,22:45,0:5
0 «Мiняю жiнку».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Свати».
2:40 Х/ф «Пригоди «Посейдона».

Iнтер

5:20,22:15 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:10,12:25 Т/с «Панi Фазiлет i її
дочки».
14:10,15:10 «Речдок».
16:10 «Речдок. Особливий випадок.
Близькi люди».
18:00,19:00,2:20 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
(16+).
0:10 Т/с «Пригадати молодiсть». (12+).
3:50 Т/с «Нитки долi». (16+).
4:35 «Україна вражає».

4:55 «Телемагазин».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,20:25 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Бiльше нiж правда.
11:10 Секретний фронт.
12:00,13:15 Х/ф «Поганi хлопцi». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
15:05,16:15 Х/ф «Поганi хлопцi 2».
(16+).
18:45,21:10 Факти. Вечiр.
21:30 Т/с «Пес 5». (16+).
22:55 Т/с «Схованки». (16+).
1:55 Х/ф «Людина людинi вовк». (18+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:00 Т/с «Мерлiн».
10:50 Х/ф «Свiтанок планети мавп».
(16+).
13:10 Суперiнтуїцiя. (12+).
15:10 Хто зверху? (12+).
17:00,19:00 Любов на виживання.
(16+).
21:00 Х/ф «Атомна блондинка». (16+).
23:30 Х/ф «Цiлуючи дiвчат». (18+).
1:50 Т/с «Новенька». (16+).
2:40 Зона ночi.

СТБ

4:35,23:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
6:30 Т/с «Комiсар Рекс».
9:30 МастерШеф 8. (12+).
13:00,14:50 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:35,20:15,22:45 Т/с «Слiд». (16+).
18:05 СуперМама.
19:05 Таємницi ДНК. (16+).
0:55 Слiдство ведуть екстрасенси.
(16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:20
Сьогоднi.

9:30 Зоряний шлях.
10:30 Свекруха або невiстка.
11:30,4:10 Реальна мiстика.
13:30,15:30,5:30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 3». (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Сага», 4 i 5 с.
23:20 Контролер.
0:00 Т/с «Сага», 6 с.
1:00 Т/с «Подвiйне вiддзеркалення»,
3 с. (12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Подвiйне вiддзеркалення»,
4 с. (12+).

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
10:00 Лiкар знає.
10:30 Служба порятунку.
10:40,16:40,16:50,18:10,18:25,22:50
Київ Reality.
10:45,20:45,23:35 Якiсне життя.
11:00,16:00 Київ. Вголос.
11:30,16:35,18:00 Смак дня.
11:35,16:45,18:15,23:15 Просто кияни.
11:40,19:30,23:00 Вартовi столицi.
12:00 3x4.
13:00,15:00,17:00,21:00,1:00 Київ.
NewsRoom.
14:00 Т/с «Мердок», 166 с. (12+).
14:45 Shopping. Марафон.
15:10 Д/с «Загадковi вбивства», 4 с.
18:30 Столичний вiдбiр.
19:45,23:25 Київськi iсторiї.
20:00 Т/с «Останнiй кандидат», 12 с.
(16+).
22:00 Т/с «Мердок», 169 с. (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:45 «Вiзерунок дня».
23:55 Голос Америки з Вашингтону.
0:00,5:30 «Тут i зараз».
1:55,4:40 Цивiлiзацiя Incognita.
3:10 Життєвi iсторiї.
6:30 Веселi саморобки.

Середа, 7 жовтня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:10 Хто в домi хазяїн?
6:35 М/с «Чорний пiрат».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,

23:35,1:15 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:25,2:
00 Суспiльна студiя.
9:30 Т/с «Росселла». (16+).
10:30 Свiтова медицина. Iндiя - янголи
Махараштра.
11:00 Дивовижнi сади. Сади Нiнфи
- Iталiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:35,0:10,1:50,5:40 Спорт.
15:20 «Грандiознi проекти: Австралiя».
16:30 Т/с «Полдарк». (16+).
17:30 #ВУкраїнi.
18:55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
20:00 Д/с «Дика прогулянка».
22:00 #@)?$0 з Майклом Щуром. (16+).
22:30 Т/с «Модус». (16+).
3:10 Д/ф «Перехрестя Балу». (12+).
4:05 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю». (12+).
5:00 Погода.
5:10 Регiональний дайджест.

Канал «1+1»

6:00 «Українськi сенсацiї».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30
,4:40 «ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих людей».
11:25,12:20,13:00,14:15,14:55 «Мiняю
жiнку».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Свати».
22:45,23:50 «Свiт навиворiт 11: Китай».
0:55 Комедiя «Пiдняти перископ».
2:35 «Свiт навиворiт».

Iнтер

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:10 Хто в домi хазяїн?
6:35 М/с «Чорний пiрат».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:00,1:15,3:00 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:25,1:
55,4:50 Суспiльна студiя.
9:30 Т/с «Росселла». (16+).
10:30 Свiтова медицина. Болiвiя Калавайя: цiлителi.
11:00 Дивовижнi сади. Японiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:25,23:25,1:40,3:30,5:50 Спорт.
15:20 Х/ф «Безмежне Саргасове
море». (16+).
17:00 Зроблено в Українi. Супер ай-тi.
17:15 Зроблено в Українi.
Iнтелектуальна медицина.
17:30 Д/с «Планета iнновацiй.
Роботи».
18:55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
20:00 Д/с «Дика прогулянка».
21:35,3:35 «Зворотнiй вiдлiк».
23:35 Перша шпальта.
0:05 Бюджетники.
1:50 Погода.
5:20 Регiональний дайджест.

Новий канал

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Понеділок, 5 жовтня

5–11 жовтня 2020 року

5:25,22:15 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:10,12:25 Т/с «Панi Фазiлет i її
дочки».
14:10,15:10 «Речдок».
16:10 «Речдок. Особливий випадок.
Близькi люди».
18:00,19:00,2:25 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
(16+).
0:10 Т/с «Пригадати молодiсть». (12+).
3:50 Т/с «Нитки долi». (16+).

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

ТЕЛЕПРОГРАМА

2 жовтня 2020 року 5

ПАНОРАМА ЖИТТЯ

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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Дружна родина відзначила
день народження Бучі
День міста – це не просто свято, це час, коли підбивають підсумки зробленого за рік. Приємно, коли гості помічають зроблене разом і дають високу
оцінку досягнутому. Створення Бучанської ОТГ і Бучанського району стали
важливим завершення головної реформи, яка відкриває нові можливості і
перспективи для розвитку громад.

СВЯТО

Як і завжди у День міста подарунки отримали найкращі працівники і службовці, батьки новонароджених, молоді подружжя, що стали на весільний рушник
саме цього дня, та пари, які відзначили
золоте весілля.
Медаль «За заслуги перед містом
Буча» – це визнання роботи впродовж
років на користь громади, яка визначила
для себе високі стандарти і йде, досягаючи їх.

Б

учанський міський голова Анатолій
Федорук привітав жителів із Днем
міста, побажав миру і добробуту та подякував кожному за свій внесок у розвиток
громади. До поздоровлень бучанців долучилися виконувачі обов’язків старост
населених пунктів ОТГ.
Не оминули свято Бучі народний
депутат України Ольга ВасилевськаСмаглюк, а також заступник голови Київської обласної ради Ярослав
Добрянський.
– Коли я вперше
побувала в Австрії,
подумала: хочу аби
й у нас так було.
Коли приїжджаю в
Бучу, то розумію,
місто можна сміливо назвати маленькою Австрією.
Затишок та сучасність – мабуть, головні маркери, які
описують це чудове місто, – зазначила
Ольга Михайлівна. – Для цього було
багато зроблено. Завдяки підтримці
Президента Володимира Зеленського у
майбутньому ми зможемо ще більше.
Недавно відкрили нову школу та нове
відділення Укрпошти. Дякую бучанцям
за те, що любите свою домівку та дбаєте про неї.
Разом з ними на сцену піднялися ті,
хто у різні роки приклав найбільше зусиль у розбудову Бучі, у її розвиток і
процвітання – Почесні громадяни Бучі.
Промовляючи слова вітання, кожен згадав свою історію як Буча розвивалася і
ставала європейським містом.

Із сумом і щирою повагою згадали
тих, хто віддав своє життя за наш мир
та спокій, хто поліг на війні. Імена Героїв
назавжди залишаться у нашій пам’яті.
Цього року звання Почесного громадянина Бучі присвоєно Віталію Гончаруку
(посмертно), який загинув 8 серпня
2015 року. Почесний знак Анатолій
Федорук вручив родині Віталія – мамі
Валентині Степанівні, дружині Світлані
Володимирівні і сину Владиславу.
Молодь Бучі продовжує традиції старших, додаючи у щоденне життя драйв,
ініціативи, перемагаючи і досягаючи висот у конкурсах, олімпіадах, фестивалях.
Відзначили 35 юнаків і дівчат – лідерів
у спорті, навчанні, творчості, які відповідно до рішення сесії Бучанськоі міської

ради будуть отримувати упродовж року
стипендії Бучанського міського голови.
Ці молоді люди вже довели, що вони найсильніші, найініціативніші, найрозумніші своїми здобутками і досягненнями.

Їх отримали:
Добрянський Ярослав Вікторович –
заступник голови Київської обласної
ради.
Геращенко Вадим Олексійович – генеральний директор фармацевтичного науково-дослідного центру «Альянс краси».
Говоров Володимир Васильович – голова Київської обласної організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників
бойових дій.
Скрипка Віра Петрівна – учасник бойових дій в Афганістані, заступник голови з організаційних питань Бучанської
міської організації інвалідів війни,
збройних сил та учасників бойових дій.

громади

Цікаво і корисно

У Бучанському міському парку відбувся драйвовий захід
для родин громади. На локаціях було представлено дитячі садочки, центри розвитку та психологів.

Шановна громадо!
Вітаю вас з Днем Бучі!
Це свято всіх, хто
тут народився і виріс, хто приїхав колись, щоб залишитися жити у зеленому
та красивому місті з
його традиціями та
історією.
Буча зайняла місце
в наших серцях і втілює наші можливості. Місто розквітає і стає
гарнішим. Найбільша гордість – це,
звичайно, його жителі. Лікарі, військові, спортсмени та музиканти,
працівники соціальних служб та навчальних закладів, всі і кожен, хто
поважає та піклується про нашу
громаду.
Хай живе мир і радість на кожній
вулиці, у кожному домі, в кожній родині. Будьмо толерантнішими, добрішими і милосерднішими один до
одного, щоб спільне свято – день нашого міста, завжди єднало і гуртувало нас в одну родину.
Сергій Мостіпака,
депутат Бучанської міської ради

О

рганізаторка
заходу
Катерина Алтабаєва
розповіла «БН»:
– Концепція цього заходу –
провести активний відпочинок мам із дітками, відвідати
майстер-класи місцевих студій і центрів розвитку, познайомитись із сучасними девайсами, послухати цікаві лекції
щодо материнства, психологічного здоров’я молодих матусь та розвитку малюків.
Мета мегазустрічі: показати, що Буча – місто молодих
сімей, де завжди є можливість
провести час корисно і цікаво.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •
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ТВОРЧІСТЬ

Зірочки Top Stars засяяли в міському
парку
Актори бучанської театральної студії запросили маленьких і дорослих глядачів разом з дівчинкою Алісою заглянути в казковий світ Країни Чудес та
Задзеркалля і зустрітися з героями Льюїса Керолла.

Саме осінньої пори Бучанський
міський парк радо прийняв всіх
тих, чиє око вміє помічати прекрасне, а пензель передавати красу, настрій, простір.

Д

ітей чекали захоплюючі пригоди, можливість допомогти Алісі повірити в себе
та проявити кмітливість, щоб впоратися з казковими випробуваннями і стати
справжньою Королевою.
Адже, якщо в тебе є Мрія і ти віриш у себе, то будь-яке Диво стає можливим!

У

чні Бучанської дитячої школи
мистецтв ім. Л.Ревуцького малювали найкращі куточки Бучі.
Майстер-класи в парку провели викладачі відділу образотворчого мистецтва Перехожук С.П. та Кравченко В.В.

Активні спортивні вихідні
Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради разом
зі спортивним клубом художньої гімнастики Olympik
Dreams та Бучанською ДЮСШ провели показові виступи
спортсменів.

Н

а алеї міського парку дзюдоїсти зійшлися у спарингу й показали свою майстерність на татами, розстелених на алеях.
А гнучкі, тоненькі, маленькі гімнастки після розминки на набережній парку продемонстрували свої пластичні номери.
Спорт для бучанців – це звичне дозвілля, яке додає здоров’я
і бадьорості духу.

Юні художники Бучанської об’єднаної громади створили свої прекрасні
малюнки до дня народження рідного
міста.

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

ТЕАТР

Діти-художники:
«З Днем
народження
рідне місто»
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П Р О Г Р А М А Т Е Л Е Б А Ч Е Н Н Я 5–11 жовтня 2020 року
ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,10:10 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11:05,13:15 Х/ф «Ультрафiолет». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:20,16:15 Т/с «Пес». (16+).
16:20 Х/ф «Без компромiсiв». (16+).
18:45,21:10 Факти. Вечiр.
20:25 Секретний фронт.
21:30 Т/с «Пес 5». (16+).
22:55 Т/с «Схованки». (16+).
2:00 Х/ф «Хижак 2». (18+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:00 Т/с «Мерлiн».
10:00 Х/ф «Вiйна за планету мавп».
(12+).
13:00 Хто проти блондинок. (12+).
15:00 Хто зверху? (12+).
19:00 Дiти проти зiрок.
20:40 Х/ф «Викрасти за 60 секунд».
(16+).
23:00 Х/ф «Оверлорд».
1:30 Т/с «Новенька». (16+).
2:25 Служба розшуку дiтей.
2:30 Зона ночi.

СТБ

4:35,23:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
6:30 Т/с «Комiсар Рекс».
9:35 МастерШеф 8. (12+).
13:00,14:50 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:35,20:15,22:45 Т/с «Слiд». (16+).
18:05 СуперМама.
19:05 Про що мовчать жiнки. (16+).
0:55 Слiдство ведуть екстрасенси.
(16+).

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,0:00
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30 Свекруха або невiстка.
11:30,2:50 Реальна мiстика.
13:30,15:30,5:30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 3». (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 «Говорить Україна».
22:00 Футбол. Контрольна гра Францiя
- Україна.
0:20 Т/с «Подвiйне вiддзеркалення»,
5 с. (12+).
1:30 Телемагазин.

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
10:00 Мама знає.
10:30,12:30,19:45,23:25 Київськi iсторiї.
10:40,14:50,16:40,16:50,19:35,22:50

Київ Reality.
10:45,12:15,20:45,23:35 Якiсне життя.
11:00,16:00 Київ. Вголос.
11:30,12:25,16:35 Смак дня.
11:35,12:40,16:45,19:40,23:15 Просто
кияни.
11:40,19:15,23:00 Вартовi столицi.
12:00 Київ. NewsRoom - Брифiнг мера.
12:45 «Wellness-шоу».
13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,1:00
Київ. NewsRoom.
14:00 Т/с «Мердок», 167 с. (12+).
15:10 Д/с «Загадковi вбивства», 5 с.
18:00 Погоджувальна рада.
19:30 Радар.
20:00 Т/с «Останнiй кандидат», 13 с.
(16+).
22:00 Т/с «Мердок», 170 с. (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:45 «Вiзерунок дня».
23:55 Голос Америки з Вашингтону.
0:00,5:30 «Тут i зараз».
1:55,4:40 Цивiлiзацiя Incognita.
3:10 Життєвi iсторiї.
6:30 Веселi саморобки.

Четвер, 8 жовтня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:10 Хто в домi хазяїн?
6:35 М/с «Чорний пiрат».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:35,1:15 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:25,2:
00 Суспiльна студiя.
9:30 Т/с «Росселла». (16+).
10:30 Свiтова медицина. Iндiя - воїницiлителi.
11:00 Дивовижнi сади. Сад Ла
Мортелла - Iталiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:35,0:10,1:50,5:40 Спорт.
15:20 «Грандiознi проекти: Австралiя».
16:30 Т/с «Полдарк». (16+).
17:30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
(16+).
18:55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
20:00 Д/с «Дика прогулянка».
22:00 Схеми. Корупцiя в деталях.
22:30 Т/с «Модус». (16+).
3:10 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю». (12+).
4:05 Д/ф «Висота 307.5». (12+).
5:00 Погода.
5:10 Регiональний дайджест.

Канал «1+1»

6:00 «Українськi сенсацiї».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30
,4:20 «ТСН».
9:25,10:25,3:05 «Життя вiдомих
людей».
11:25,12:20,13:15,14:15,15:10 «Одруження наослiп».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 Т/с «Свати».
21:45 «Право на владу».
0:45 Комедiя «Ми купили зоопарк».
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Iнтер

медицина вершин.
11:00 Дивовижнi сади. Сад Хенбурi
- Iталiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:35,0:10,1:50,5:45 Спорт.
15:20 «Грандiознi проекти: Австралiя».
16:30 Т/с «Полдарк». (16+).
17:25 VoxCheck.
17:30 Перша шпальта.
18:55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
20:00 Д/с «Дика прогулянка».
22:00 Д/с «Свiт майбутнього. Планета
Земля 2050».
22:30 Т/с «Модус». (16+).
3:10 Д/ф «Висота 307.5». (12+).
4:05 Д/ф «Вiйна на нульовому
кiлометрi». (12+).
5:00 Погода.

ICTV

6:00 «Українськi сенсацiї».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30
,4:20 «ТСН».
9:25,10:25,3:05 «Життя вiдомих
людей».
11:25,12:20,13:15,14:15,15:10 «Одруження наослiп».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 «Лiга смiху».
22:05 «Вечiрнiй квартал».
23:25 «Маскарад».
1:05 Трилер «28 днiв потому». (18+).
5:20 «Свiтське життя».

5:25,22:15 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:10,12:25 Т/с «Панi Фазiлет i її
дочки».
14:10,15:10 «Речдок».
16:10 «Речдок. Особливий випадок.
Близькi люди».
18:00,19:00,2:25 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
(16+).
0:10 Т/с «Пригадати молодiсть». (12+).
3:10 Х/ф «Другоряднi люди».
4:50 «Телемагазин».
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 Секретний фронт.
10:25,13:15 Х/ф «Без компромiсiв».
(16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:20 Т/с «Пес». (16+).
16:20 Х/ф «Страшили». (16+).
18:45,21:10 Факти. Вечiр.
20:25 Анти-зомбi.
21:30 Т/с «Пес 5». (16+).
22:55 Т/с «Схованки». (16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20,13:00,1:45 Вар`яти. (12+).
9:00 Т/с «Мерлiн».
10:50 Х/ф «Услiпу». (16+).
15:00,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Без обличчя». (16+).
0:10 Х/ф «Мама i тато». (16+).
2:50 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:45 Т/с «Комiсар Рекс».
9:50 МастерШеф 8. (12+).
13:00,14:50 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:35,20:15,22:45 Т/с «Слiд». (16+).
18:05 СуперМама.
19:05 Один за всiх. (16+).

П’ятниця, 9 жовтня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:10 Хто в домi хазяїн?
6:35 М/с «Чорний пiрат».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:35,1:15,5:10 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:25,2:
00 Суспiльна студiя.
9:30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
(16+).
10:30 Свiтова медицина. Непал -

Канал «1+1»

Iнтер

5:20,23:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:10,12:25 Т/с «Панi Фазiлет i її
дочки».
14:10,15:10 «Речдок».
16:10 «Речдок. Особливий випадок.
Близькi люди».
18:00,1:00 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».
21:00 «Мир i вiйна».
2:45 «Чекай на мене. Україна».

ICTV

4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30,1:45 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 Анти-зомбi.
11:40,13:15,13:50 Т/с «Вижити за будьяку цiну 2».
12:45,15:45 Факти. День.
15:30,16:20,2:15 «На трьох». (16+).
17:05,20:15 Дизель-шоу. (12+).
18:45 Факти. Вечiр.
23:20 «На трьох 8». (16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20,2:30 Вар`яти. (12+).
7:50 У кого бiльше? (12+).
9:50 Любов на виживання. (16+).
11:50 Аферисти в мережах. (16+).
13:50 Х/ф «Атомна блондинка». (16+).
16:00 Х/ф «Без обличчя». (16+).
19:00 Х/ф «Повiтряна в`язниця». (16+).
21:30 Х/ф «Метелик». (16+).
0:10 Х/ф «Бої без правил». (18+).
2:45 Служба розшуку дiтей.
2:50 Зона ночi.

СТБ

5:35 Врятуйте нашу сiм`ю. (16+).
11:05,14:50,18:05 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
19:00,22:45 Т/с «Привiт, тату!»
23:55 Таємницi ДНК. (16+).
1:05 Х/ф «Аферисти Дiк та Джейн
розважаються». (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30,4:00 Реальна мiстика.
12:30 Х/ф «Коли мене полюбиш ти».
14:35 Т/с «Виховання почуттiв», 1 i 2
с. (12+).
15:30 Т/с «Виховання почуттiв». (12+).
20:10 Гучна справа.
21:00 Свобода слова Савiка Шустера.
0:00 Т/с «Людина без серця», 1 i 2 с.

Субота, 10 жовтня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:10 Додолики.
6:20 Шо? Як?

6:40,8:10 Уроки тiтоньки Сови. Уроки
обережностi.
6:50,8:25 Книга-мандрiвка.
7:00,8:00,9:00,21:00,23:45,2:35,3:50,5
:35 Новини.
7:15,8:35 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи».
8:20 Веселi саморобки.
8:30 Уроки тiтоньки Сови. Географiямалятко.
8:50,0:10,2:25 Погода.
9:05 Енеїда.
10:10 Х/ф «Марiя Терезiя», 1 с. (16+).
12:00 Ще бiльше про дiджитал.
13:00 Д/с «Iсторiї вулканiв».
13:30 Д/с «Таємницi Сонячної
системи».
14:25 Телепродаж.
15:00 UA:Фольк. Спогади.
16:00 Вiдсутнiсть доказiв. Джек-рiзник.
16:50 Д/с «Дикi тварини».
17:20 Д/ф «Блаженнiший». (12+).
19:30 Т/с «Таємний код вiри». (12+).
20:30 Д/с «Свiт майбутнього. Планета
Земля 2050».
21:25 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
22:00 Х/ф «Герой мого часу». (12+).
0:15 «Зворотнiй вiдлiк».
1:25,4:40 #ВУкраїнi.
3:00 Бюджетники.
4:15 Перша шпальта.
5:05 Схеми. Корупцiя в деталях.

Канал «1+1»

6:00,7:00,4:25 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 «Свiт навиворiт».
11:15 Т/с «Свати».
15:50 «Танцi з зiрками».
19:30,5:15 «ТСН».
20:15 «Чистоnews».
20:20 «Маскарад».
22:00 «Жiночий квартал».
23:20,0:20 «Свiтське життя».
1:20 «Лiга смiху».
2:40 Комедiя «Пiдняти перископ».

Iнтер

5:40 «Слово Предстоятеля».
5:50 Х/ф «Чудова п`ятiрка: Таємниця
стародавнього амулета». (12+).
7:50 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10:05 «Корисна програма».
11:10 Х/ф «Йдучи - йди».
13:10 Х/ф «Здрастуй i прощай».
15:25 Т/с «Платня за порятунок», 1-4 с.
20:00 «Подробицi».
20:30 «Крутiше за всiх».
22:35 Т/с «Бабине царство», 1-4 с.

ICTV

5:20 Т/с «Копи на роботi». (12+).
6:15,10:40,13:05 «На трьох». (16+).
7:50 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».
9:05 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 2».
12:45 Факти. День.
13:20 Т/с «Пес 5». (16+).
16:50 Х/ф «Макс Стiл». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Кiнгсмен: Таємна служба».
21:50 Х/ф «Кiнгсмен: Золоте кiльце».

Новий канал

7:20,1:50 Вар`яти. (12+).
7:50,10:00 Орел i решка.
12:00 Хто зверху? (12+).
14:00 Х/ф «Прискорення». (16+).
16:00 Х/ф «Повiтряна в`язниця». (16+).
18:40 Х/ф «Реальна сталь». (16+).
21:00 Х/ф «Трансформери: Останнiй
лицар». (12+).

СТБ

5:15,8:20,10:50 Т/с «Нiщо не
трапляється двiчi». (12+).
9:30 Неймовiрна правда про зiрок.
19:00 МастерШеф 10. (12+).
22:40 Звана вечеря. (12+).
0:25 Я соромлюсь свого тiла. (16+).

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00,2:40 Сьогоднi.
7:30 Реальна мiстика.
8:40 Х/ф «Востаннє прощаюся». (12+).
10:45 Т/с «Iнше життя Анни», 1-6 с.
15:20 Т/с «Iнше життя Анни». (12+).
20:00 Головна тема.
21:35 Футбол. Лiга Нацiї УЄФА. Україна
- Нiмеччина.
23:50,2:15 Х/ф «Лара Крофт». (16+).

Неділя, 11 жовтня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:10 Додолики.
6:20 Шо? Як?
6:40 Уроки тiтоньки Сови. Уроки
обережностi.
6:45,8:10 Уроки тiтоньки Сови. Ранкова
зарядка.
6:50,8:25 Книга-мандрiвка.
7:00,8:00,8:55,21:00,23:55,2:35,3:50,5
:35 Новини.

7:15,8:30 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи».
8:20 Веселi саморобки.
8:27 Уроки тiтоньки Сови. Географiямалятко.
9:00 Божественна Лiтургiя
Православної Церкви України.
11:00 Недiльна Лiтургiя Української
Греко-Католицької Церкви.
12:30 Недiльна Свята Меса РимськоКатолицької Церкви в Українi.
13:30,0:20 Т/с «Таємний код вiри».
14:25 Телепродаж.
15:00,1:05 Країна пiсень.
16:00 Т/с «Модус». (16+).
18:00 Д/с «Iсторiї вулканiв».
18:30 Д/с «Всi на море. Калiфорнiя».
19:30 Д/с «Планета iнновацiй.
Штучний iнтелект».
19:55 Д/ф «Острови. Мальдiвськi
острови: дивовижнi пiдводнi свiти».
21:25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:00 Х/ф «Баухауз». (16+).

Канал «1+1»

6:00,7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:25 «Свiт навиворiт 11: Китай».
10:30,4:20 «Свiт навиворiт».
18:15 «Українськi сенсацiї».
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Танцi з зiрками».

Iнтер

5:30 Х/ф «Шукачi пригод».
7:50 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:05 «Iнше життя».
12:15 Т/с «Речдок. Особиста справа». (
17:45,20:30 Т/с «Детектив Ренуар».
20:00 «Подробицi».
23:00 Х/ф «Здрастуй i прощай».

ICTV

4:30 Скарб нацiї.
4:40 Еврика!
4:45 Факти.
5:10,9:00 Секретний фронт.
6:00,9:55 Громадянська оборона.
6:55 Бiльше нiж правда.
8:00 Анти-зомбi.
10:55,13:05 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12:45 Факти. День.
13:15 Х/ф «Кiнгсмен: Таємна служба».
15:50 Х/ф «Кiнгсмен: Золоте кiльце».
18:45 Факти тижня.
21:20 Х/ф «Тiлоохоронець кiлера».
23:50 Х/ф «Червоний горобець». (16+).

Новий канал

6:00,1:40 Вар`яти. (12+).
7:25,9:05 Kids` Time.
7:30 М/ф «Лiсова братва».
9:10 Дiти проти зiрок.
10:50 Х/ф «Викрасти за 60 секунд».
13:10 Х/ф «Реальна сталь». (16+).
15:50 Х/ф «Трансформери: Останнiй
лицар». (12+).
19:00 Х/ф «Гра Ендера». (16+).
21:00 Х/ф «Хан Соло». (16+).
23:50 Х/ф «Вiйна драконiв». (16+).

СТБ

7:15 Х/ф «Осiннiй марафон».
9:10 МастерШеф 10. (12+).
12:50 СуперМама.
16:55 Хата на тата. (12+).
19:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Один за всiх. (16+).
21:10 Я соромлюсь свого тiла. (16+).
23:10 Детектор брехнi. (16+).

Канал «Україна»

6:50 Зоряний шлях.
8:55 Т/с «Людина без серця». (12+).
12:50 Т/с «Наша лiкарка». (12+).
17:00 Т/с «Не говори менi про любов»,
1 i 2 с. (12+).
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
20:00 Т/с «Не говори менi про любов».
22:00 Т/с «Рiднi серця». (12+).

ТК «Київ»

8:00 Ранок.
10:00 Зiрковий смак.
10:50,11:45,14:45,16:50,18:50 Просто
кияни.
11:00 Shopping. Марафон.
11:10,1:45 Київськi iсторiї.
11:20 Kyiv Tour.
11:35,16:45,18:45 Смак дня.
11:40,11:50,21:25 Київ Reality.
12:00 Лiкар знає.
13:00,15:00,17:00 Київ. NewsRoom.
13:10 Х/ф “Офiсний простiр”.
15:10 Т/с «Мiс Марпл», 1 с. (12+).
17:15 Т/с «Мердок», 170 с. (12+).
18:00,1:55 Цивiлiзацiя Incognita.
19:00,1:00 Київ. Тижневик.
19:45 Т/с «Мiс Марпл», 2 с. (12+).
21:30 Спорт-Тижневик.
22:00,23:00,4:30 Х/ф «В раю як у
пастцi».

*Втрачене свідоцтво дитини з багатодітної родини АІ 016287, видане 11.06.2011
Бучанською міською радою на ім’я Косякевич Ядвіга Олександрівна, вважати недійсним.
*Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї на ім’я Вознюк Вікторія
Сергіївна серія ДБ №193340, видане 22.03.2017, вважати недійсним.
*Втрачений диплом бакалавра, виданий Академією державної податкової служби України 20 червня 2001 року серія КХ №15611521 на ім’я Літкевич Сергій
Володимирович, вважати недійсним.

(види, обсяги, місце розробки і видобутку, джерела одержання)

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло)____електроенергія від міської мережі
(види, обсяги, джерела)

водних джерела водопостачання-водовідведення – підключення до міських мереж господарсько-питного призначення та каналізації. Скидання стічних вод до
відкритих водойм не передбачається.______________________________________
(обсяги, необхідна кількість, джерела водозабезпечення)

трудових є
6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації) є
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами ДСП-173,
ДБН Б.2.2-12:2019
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами:
не вимагається
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві та експлуатації) на
навколишнє середовище:
клімат і мікроклімат
відсутні
повітряну викиди забруднюючих викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря максимальні приземні концентрації з урахуванням фону не перевищують
1 ГДК
водну відсутні
ґрунту в межах дозволених рівнів
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти негативний вплив відсутній
навколишнє соціальне середовище (населення) соціальний ризик впливу планованої діяльності оцінюється як прийнятний
навколишнє техногенне середовище відсутні
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації,
знешкодження або безпечного захоронення поводження з відходами що утворюються в результаті функціонування об›єкта передбачається здійснювати у відповідності з вимогами ЗУ «Про відходи».
11. Обсяг виконання ОВНС в обсязі ДБН А.2.2-1-2003
12. Участь громадськості висловлювання зауважень та пропозицій на публікацію Заяви про наміри в ЗМІ. Пропозиції та зауваження просимо надсилати
протягом 30 днів після опублікування Заяви про наміри до Бучанської міської
ради: 08292, м. Буча, вул. Енергетиків, 12, телефон: (04597) 2-96-05, факс: (04597)
4-86-90, електронна пошта: gromada@bucha-rada.gov.ua

ФОП «Ізергіна», просить з’явитися Тимошенко А.О. (3210800000:01:088:0003)
та ін. громадян , які являються суміжниками Антонюка В.А, для встановлення
та погодження межі земельної ділянки в натурі за адресою: м. Буча, поряд з
ділянко по вул. Інститутська, 4 (рішення Бучанської міської/ради від 25.07.2020
3749-62-VII) Тел.. 0976968787

ГРОШІ

В Україні почали знижувати ціни на яблука
У вересні в країні було зафіксовано рекордно високу ціну на цей фрукт,
яка поступово починає падати. Зараз українські виробники активно займаються збиранням яблук осінніх сортів, відповідно пропозиція на ринку збільшується з кожним днем. Про це повідомляє Українська плодоовочева асоціація.
іни на яблука були найвищими пропонують ціни на яблука від 20 до 30
щонайменше за останні 3 роки. гривень.Чому так дорого?
Затримка яблучного сезону в середньоІз серпня 2019 року по серпень 2020го яблука в Україні подорожчали у 2,2 му на 7-10 днів через несприятливі погодраза, в середньому до 38 грн за кг», – за- ні умови також позначилась на цінах.
У квітні та травні в Україні було
уважили у профільній асоціації.
Експерти зазначили, що на цьогорічну зафіксовано відразу кілька хвиль зацінову ситуацію суттєво вплинули ре- морозків, як наслідок – зниження вакордно високі ціни на фрукт на початку лового збору ранніх сортів. Втрати в
сезону – в середині липня українські са- сегменті яблук були не такими значдівники реалізовували перші гуртові пар- ними, як абрикосів та черешні, однак
тії яблук за 20-22 грн/кг, а ціна в магазинах українські виробники з центральних
та на ринках досягала 40-45 гривень. На та західних областей повідомляли, що
сьогодні продавці Бучанського ринку втрати врожаю сягають 20-30%.

«Ц

ОГОЛОШЕННЯ
Бучанська міська рада оголошує конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки
19.10.2020 року о 13 год. 00 хв. в приміщенні Бучанської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Буча, вул. Енергетиків, 12 буде проводитися конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності на проведення експертної грошової оцінки
земельних ділянок:
- по вул. Склозаводська 10-в, м.Буча, (кадастровий номер 3210800000:01:117:0137)
площею 358 кв.м. Термін подання документів – за чотири робочих днів до проведення конкурсу та земель площею 100 кв.м, к. н. 3210945300:01:114:0050 в м. Буча
по вул. Яблунська, 127.
Для участі в конкурсі подаються такі документи:
−− заява на участь у конкурсі;
−− копія установчого документа претендента;
−− копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна;
−− письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені
їхніми особистими підписами;
−− копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;
−− інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
належної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);
−− інші документи визначені чинним законодавством України.
Місцезнаходження: місто Буча, вул. Енергетиків, 12,
тел.: (04597) 48-528, 0675891553.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
реалізації прийнятих проектних рішень у РП «Нове будівництво магазину продовольчих та непродовольчих товарів»
1. Інвестор (замовник) ФО Пашковський Олексій Вікторович
Поштова та електронна адреса:
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти) Київська область, м. Буча, вул. Вокзальна, б. 69, 71
3. Характеристика діяльності об’єктів нове будівництво магазину
(орієнтовно за об’єктами-аналогами, належність до об’єктів, які є екологічно
небезпечними, наявність транскордонного впливу)
Технічні та технологічні дані___ будівництво магазину; термін експлуатації 50
років
(види та обсяги продукції, що виробляється, термін експлуатації)
4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності створення нових
робочих місць, покращення інфраструктури
5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земельних земельна ділянка площею 0,2377 га цільове призначення якої для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
(площа земель, що вилучаються в тимчасове і постійне користування, вид використання)
сировинних ___________ні__________________________________________
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Завершилась реєстрація кандидатів
Бучанська міська територіальна виборча дільниця повідомляє:
Завершилась реєстрація кандидатів у
депутати Бучанської міської ради та кандидатів на посаду Бучанського міського
голови.
Своїх кандидатів подали 19 партій.
1. Київська обласна організація
Політичної партії «Єдина громада»;
2. Київська обласна організація
Політичної партії «УДАР
(Український Демократичний Альянс
за Реформи) Віталія Кличка»;
3. Київська обласна організація
Політичної партії «СИЛА і ЧЕСТЬ»;
4. Київська обласна організація
Політичної партії «НАШ КРАЙ»;
5. Київська обласна організація
політичної партії «Всеукраїнське
об’єднання «Батьківщина»;
6. Бучанська міська партійна організація
Політичної партії «Нові обличчя»;
7. Київська обласна організація
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА
НАРОДУ»;
8. Київська обласна територіальна
організація Політичної Партії
«ГОЛОС»;
9. Київська обласна організація
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ
ШАРІЯ»;
10. Київська територіальна організація
Політичної партії «Європейська
Солідарність»;
11. КИЇВСЬКА ОБЛАСНА
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ»;
12. Київська територіальна організація
Радикальної партії Олега Ляшка;

13. Київська обласна організація
Політичної партії Політична партія
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА –
ЗА ЖИТТЯ»;
14. Київська регіональна організація
політичної партії «Перемога
Пальчевського»;
15. Київська обласна організація
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РАЗОМ
СИЛА»;
16. КИЇВСЬКА ОБЛАСНА
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ
МИКОЛИ ТОМЕНКА «РІДНА
КРАЇНА»;
17. Київська обласна організація
Всеукраїнського об’єднання
«Свобода»;
18. Київська обласна організація
Політичної партії «Громадянський
Рух «Хвиля»;
19. Київська обласна організація
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНА
СЛАВЕТНА».
Загальна кількість зареєстрованих
кандидатів - 599. У розрізі округів:
1.107 кандидатів;
2. 120 кандидатів;
3. 119 кандидатів;
4. 119 кандидатів;
5. 115 кандидатів.
Кандидатів на посаду Бучанського
міського голови зареєстровано 10.
Більш детальну інформацію можна отримати з інформаційного стенду
виборчої комісії, що розташований на
першому поверсі приміщення міської
ради (м. Буча, вул. Енергетиків, 12).

ДПС інформує

На обороноздатність країни –
590,4 млн грн з Київщини
За повідомленням Головного управління державної податкової служби у
Київській області, з початку року платники пристоличного регіону перерахували 590,4 млн грн військового збору. Порівняно з відповідним періодом
минулого року, цей показник зріс на 3% або майже на 18 мільйонів гривень.

Н

агадаємо, військовий збір, ставка
якого становить 1,5 відсотка, сплачується з отриманих доходів, які оподатковуються ПДФО: заробітна плата,
іноземні доходи, суми винагород та

інших виплат, нарахованих відповідно
до умов цивільно-правового договору,
пасивні доходи, у тому числі, роялті,
дивіденди, страхові виплати тощо.
ГУ ДПС у Київській області

*Втрачене тимчасове посвідчення військовозобов’язаного на ім’я Буров Сергій
Володимирович, вважати недійсним.

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

діловий тиждень
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4 жовтня – День вчителя
ЦІКАВІ ФАКТИ

Професія вчителя –
минуле і сьогодення
Учитель – це наставник, що проводить малечу до світу знань, допомагаючи маленьким школярикам
адаптуватися на дорослому шляху
життя… Учитель завжди зрозуміє,
допоможе, пояснить, підтримає.
Саме тому це важка професія, де
потрібно вміти знаходити індивідуальний підхід до кожного учня,
бути одночасно психологом, другом і нерідко мамою. БН пропонує
розібрати найцікавіші відомості
про педагогічних працівників та ознайомитися з неочікуваними фактами цієї важливої професії.
Учитель – одна з найдавніших
професій
На думку істориків, професія вчителя вже існувала в давні часи, коли наші
предки жили племенами й полювали на
диких тварин. Саме тоді плем’я довіряло
самій шанованій людині навчати дітей
мисливської справи та інших способів
виживання.
Перша згадка про школу з’явилася у IV–V тисячоліттях до нашої ери на
Давньому Сході. Набагато пізніше, у 988
році, після хрещення Русі, про школи почали згадувати й у нас. Варто зазначити,
що перші заклади освіти відкривали при
церквах. Це пояснюється тим, що священники тоді були найбільш освіченими
людьми.

Родинна доля – бути вчителем

Віра Тарасова: «Вчу дітей бути патріотами і завжди кажу: робіть нашу країну
кращою, я впевнена що у вас все вийде»
икладач української мови та літератури Бучанської школи №3 Віра
Семенівна Тарасова майже 50 років життя віддала одній єдиній школі. Колись
молода вчителька навчала майбутнього
директора школи, в якій зараз сама працює. З того часу вона виховала багато
поколінь в любові до мови, книжки, до
друзів та педагогів. Віра Семенівна така
привітна й така тепла, що мимохідь хочеться й собі повернутися за шкільну
парту та знову поринути у світ знань.
Ми поспілкувалися з Вірою Семенівною
та пройшлися коридорами школи, у якій
вона працює.
– Віро Семенівно розкажіть, будь ласка, свою історію? Чому вирішили стати вчителем?
– Ця мрія ще з дитинства. У мене був
прекрасний учитель української мови та
літератури Павло Федорович Щербак,
чудова людина і педагог, який наче, зна- Тому, можливо, це наша родинна доля.
Коли Віра Семенівна згадує своїх учнів,
ючи моє майбутнє, казав: «Вірочко, твоє
відчувається, як вона ними пишається.
життя – це педагогічна робота».
– Скільки чудових людей різноманітДо університету вступила не з першого
разу, адже не склала іспит з математики. них професій виросло з моїх вихованців.
А чому? Тому що в моїй сільській школі Я дуже горда за всіх, тому що всі вони
не викладали цей предмет. Пішла працю- стали гідними людьми.
– З якими труднощами ви стикаєтевати швачкою на Переяславську швейну
фабрику, а вже наступного року після за- ся в роботі?
– За характером я дуже добра, і ця докінчення вечірньої школи я таки вступила в нинішній Національний педагогіч- брота мене підводила на початку мого
ний університет імені М.П. Драгоманова, трудового шляху. Була проблема з диспісля закінчення якого з 1973 року поча- ципліною в класах. Спочатку я бігала
ла працювати в Яблонській восьмирічній до директора, він мені допомагав, а пошколі. А потім побудували нове примі- тім сказав, що я маю сама розв’язати цю
щення нинішньої школи №3. Загалом проблему. І мені це вдалося. З тих пір
у мене родина педагогів. Діти, онуки, в будь-якому класі я наводжу порядок
сестри та брати – п’ятнадцять освітян. дуже швидко.

В

– Як ви підвищуєте інтерес та мотивацію ваших учнів до навчання?
– Розумієте, урок літератури – це
урок життя. Хоч який твір ми візьмемо, обов’язково аналізуємо причини і
наслідки поведінки героїв. Діти бачать,
наскільки потрібне навчання, стає зрозуміло, яка важка доля спіткала людину,
яка не має освіти. Я вчу дітей бути патріотами і завжди кажу: робіть нашу країну
кращою, я впевнена що у вас все вийде.
– А яке ваше ставлення до навчання
за системою нової української школи.
– Усе, що нове, спочатку сприймається
вороже: незрозуміле, не таке, сильна чи
слабка програма. Але вже зараз ми бачимо результати: діти впевнені в собі і демонструють кращий результат. Останнім
часом дуже багато дискусій точиться
щодо новітніх підходів до педагогічної
співпраці вчителя з батьками, так званої
педагогіки партнерства.
Віра Семенівна розповідає, що все-таки батьки виховують в дитині працелюбство, повагу до старших. А школа повинна примножувати і посилювати все,
що сформувала сім’я.
– Найголовніше, що хочу сказати батькам: любіть і поважайте дитину, не кричіть, а говоріть з нею.
– Щоб ви хотіли, аби ваші учні пам’ятали після закінчення школи?
– Насамперед, вчителя. Це нелегка
професія, але саме ми даємо путівку в
професійне життя, а ви пам’ятайте нас:
очі, які дивились на вас, голос, який навчав та давав настанови.
Усім діткам громади Віра Семенівна
бажає здоров’я в такий непростий час.
– Щоб досягти своїх мрій потрібно
працювати, тож ніколи не здавайтеся,
ідіть тільки вперед.
Спілкувалась
Ірина ПАЯСЬ.

Людмила Волинець – талант і відданість
вчительській справі
Повага до вчителів – прадавній
звичай
Учителів завжди шанували за їхні
знання та вміння користуватися ними. У
Давній Греції, приміром, особливу шану
мали люди, що навчали арифметики,
їх називали «калькуляторами». Чому?
В ті далекі часи, для рахування використовували камінці, що на латині буде
«calculus». Саме тому вчителі арифметики отримали таку знайому нам назву,
машини, що рахує.
Дуже цінувалися в ті часи й вчителі-іноземці, навіть якщо вони не мали освіти.
І це зовсім не дивно. Річ у тому, що вони
могли навчити дітей своєї рідної мови.
Навіть у прадавні часи знання іноземної дуже цінувалося. До речі, як і зараз.
Особливо актуально це простежується на
програмах обміном досвідом.
У 2013 році організація Global Teacher
Status Index провела дослідження, яке продемонструвало, в якій сучасній країні найбільше шанують педагогів. Як виявилося,
найбільше поважають вчителів у Китаї. Це
пов’язано з тим, що там змалечку закладається велика шана до досвідчених людей старшого покоління. Ця сама організація пізніше провела дослідження рівня
оплати педагогічної праці. Тож за їхніми
висновками, найбільш оплачувана професія вчителів у невеличкому Люксембурзі.
Педагог – чоловіча професія?
У сучасному світі зовсім не важливо,
хто вчитель, чоловік чи жінка. Однак у далекому минулому вчителювали саме чоловіки. У деяких країнах дівчатка навіть не
отримували освіти, а подекуди й зовсім
забороняли їх навчати. Тому саме представники сильної статі займали в давнину цю педагогічну нішу. Наразі ситуація
змінилася кардинально. І це пов’язано не
лише з фемінізацією. Професія вчителя
низькооплачувана, тому цей факт дуже
відлякує сучасних чоловіків.
Підготувала Тетяна Домарєва

Коли ми вимовляємо слово Учитель, то навіть на підсвідомому рівні відчуваємо повагу, шану та вдячність до педагога за його копітку працю. Адже
учитель – це чарівник, який веде малечу до країни знань. Це людина, для
якої самоповага та повага до людей є незмінним правилом спілкування.
Бути педагогом за покликом серця, відчувати себе вільним та єдиним цілим з учнями – це головні риси хорошого вчителя.

С

аме так можна охарактеризувати
нашу сьогоднішню героїню, яка в
цьому році відсвяткує ювілей 50-річчя
педагогічного досвіду, яка все життя
прищеплює школярам любов до рідної
мови – Людмила Волинець, директор
Бучанської школи № 2 та вчителька української мови. Людмила Опанасівна має
дві вищі освіти: закінчила Київський
педагогічний інститут імені Горького
(наразі Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова)
та Одеський Національний університет
імені І. І. Мечникова.
З Одеським університетом у пані
Людмили пов’язані особливі спогади.
Адже саме в цьому чудовому південному місті вона проходила практику
після закінчення вищого навчального
закладу і саме тоді зустріла своє кохання, чоловіка всього свого життя, одесита Володимира. Вони одразу покохали

одне одного і живуть у мирі й злагоді
вже майже 50 років.
Щодо вибору професії педагога пані
Людмила не вагалася, бо прислухалася
до свого серця, яке правильно вказало
напрям життєвого шляху. Так і мало
статися. Адже мама Людмили Волинець
теж все життя працювала вчителем
у школі. Й певно від рідної неньки дівчинка ввібрала всю любов до благородної вчительської праці, до дітей,
рідної солов’їної української мови. Як
сказав колись український поет і драматург Олександр Олесь: «Бринить-співає
наша мова, чарує, тішить і п›янить».
До слова, у родині Людмили
Опанасівни обирати професію педагога
стало сімейною традицією. Адже старша сестра пані Людмили теж працює
вчителькою. Люба донечка Наталка
викладає у Бучанській школі № 2 українську мову та літературу і працює за-

ступником директора школи.
Людмила Волинець за роки педагогічної праці випустила не одне покоління
молоді у широкий світ та безперечно
має чим пишатися. Адже щоб виховати в душі кожної дитини патріотизм,
любов до рідної мови та країни, треба
мати неабиякий талант і відданість вчительській справі. Недарма багато вихованців Людмили Опанасівни пішли
шляхом свого педагога та наставника й
обрали професію вчителя. Зокрема випускниця Київської школи № 141 Алла
Ворон – учениця пані Людмили, тепер
заступник директора в рідній школі,
займається просвітницькою діяльністю
та видає підручники з української мови.
До слова, теперішній директор цієї ж
школи № 141 теж був учнем Людмили
Волинець.
Донька Наталія Володимирівна розповідає про свою маму з любов’ю, згадуючи приємні моменти:
– Мама досить часто спілкується зі
своїми колишніми учнями телефоном
та у Фейсбуці. Вони з вдячністю згадують роки навчання, діляться власними
успіхами та досягненнями, що не може
не радувати, – каже пані Наталія. – Я
запам’ятала, що мама завжди додому
приносила багато зошитів, і мені, тоді
маленькій дівчинці, дуже хотілося перевіряти їх та ставити оцінки. Саме ці
події вплинули і на мій життєвий вибір,
– зізнається Наталія Володимирівна.
– Ми з подружками завжди гралися,
уявляючи себе вчителями, а іграшки –
учнями, й навчали їх всього, що знали
самі, – охоче розповідає дитячі спогади
пані Наталія.
Ми дякуємо цій чудовій родині за
гарний приклад для наслідування!
Бажаємо здоров’я та наснаги в їхній
нелегкій педагогічній праці. Та маємо
надію, що онуки й правнуки Людмили
Опанасівни продовжать династію вчителів у їхній родині.
Підготувала Тетяна Домарєва

Суспільство
3:2 – «КАтаН» отримує
перемогу
Цього тижня у двобої на ПМК
«Арена» зійшлися ФК «КАтаН» та
ФК «Олімпік». Незважаючи на те,
що йшов дощ, команди викладалися на повну та тримали напругу
в грі до самого кінця.

Із мудрістю і
любов’ю
до кожної
дитини

У Луб’янській школі № 7 пройшли уроки, присвячені річниці народження Василя Сухомлинського – великого педагога, мудрого
вчителя, який не лише навчав, а й
прищеплював кожній дитині людські якості, виховував доброту, чуйність, людяність, любов до рідної
землі.

Р

оботи Василя Сухомлинського – це
особливий матеріал в аспекті гармонізації сімейного виховання учнів.
Педагог вважав, що дитячий егоїзм,
жорстокість, хамство, невдячність, байдужість і лицемірство породжуються
вадами сімейного виховання.
«Моє піклування про успіхи в навчанні,
— писав В. Сухомлинський, — починаються з піклування про те, що їсть і як
спить дитина, яке її самопочуття, як
вона грається, скільки годин протягом
дня буває на свіжому повітрі, яку книж-

З
ку читає і яку казку слухає, що малює і
як висловлює в малюнку свої думки й почуття, які почуття пробуджує в її душі
музика природи, яка улюблена казка є у
дитини, наскільки чутливо сприймає
вона радощі й негаразди людей, що вона
створила для інших і які почуття пережила у зв’язку з цим».
Педагог вважав, що перед кожною
дитиною, навіть найважчою, вчитель
повинен відкрити ті сфери, де вона зможе досягти своєї вершини, сформувати
свою людську гідність, свою душу.

СПОРТ

Перемога у
«Полтавській
битві – 2020»

Вихованці Бучанської ДЮСШ знову
на висоті. До дня народження Бучі
вони подарували чергову перемогу нашій громаді в змаганнях з кіокушин карате. Цей вид боротьби
заворожує вишуканою вправністю
рухів бійців, підкорює розум спортивним розрахунком досягнення
успіху й природною кмітливістю.

а результатами гри – 3:2 «КАтаН»
отримує перемогу.
Дякуємо футболістам-аматорам за
чудову гру та позитивний настрій у
дощовий вихідний!

БАНІ

«Буча – Квартал»
та «Стальпрофіль»
На стадіоні «Ювілейний» зустрілися дві сильні аматорські футбольні
команди ФК «Буча – Квартал» та ФК
«Стальпрофіль». У напруженому
двобої, споглядаючи який не раз
«зупинялося серце» у вболівальників і тренерів, із рахунком 5:2
перемогла команда ФК «Стальпрофіль».

Ф

утболісти обох команд показали
чудову спортивну підготовку і
майстерність.
Вітаємо переможця та дякуємо за
гарну гру!

С

портсмени
тренера
Наталії
Снєгірьової здобули:
«золото» – Настя Неграй;
«бронза» – Софія Даценко;
«бронза» – Надія Штепуляк.
Вітаємо!

Результати матчів ХV туру
чемпіонату футболістіваматорів
15 тур V відкритого чемпіонату Бучанської об’єднаної територіальної громади з футболу серед аматорів-2020 завершився досить
неочікувано.
Результати матчів ХV туру:
ФК «Арсенал» (Буча) –
ФК «Буча-03» (Буча)
3:2
ФК «Буча-Квартал» (Буча) –
ФК «Стальпрофіль» (Буча)

2:5

ФК «КАтаН» (Бабинці) –
ФК «Олімпік» (Буча)

3:2

ФК «Зірка» (Ворзель) –
ФК «Skidka» (Ірпінь)

0:3

ФК «Курсор» (Буча) –
Фенікс» (Немішаєво)

3:2

Вітаємо команди з перемогою!

Відкритий турнір із дзюдо
Юні вихованці Бучанської дитячої юнацько-спортивної школи провели турнір до Дня фізичної культури та спорту. У змаганнях взяли участь понад сорок дзюдоїстів.

З

а рішенням суддівської колегії кращі
спортсмени отримали медалі.
Споглядаючи досягнення юні, тішить
і додає радості розуміння: наше молоде
покоління вже цінує та любить спорт
і здоровий спосіб життя. За що велика
вдячність тренерам-викладачам Олені
Ратніковій та Олексію Лобанову.
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Єригу Павла Івановича,

радника Бучанського міського голови

Талімончак Тетяну Валеріївну,

головного спеціаліста відділу обліку та звітності
фінансового управління Бучанської міської ради

Петрова Олександра Йосиповича,
системного адміністратора по телекомунікаціям

Ренчка Олену Олександрівну,

начальника центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді Бучанської міської ради

Горб Олену Вікторівну,

начальника відділу економічного розвитку та
інвестицій Бучанської міської ради

Ющенка Анатолія Вікторовича,
сторожа господарського сектору
Бучанської міської ради

Шановні освітяни!
Щиро і сердечно вітаю вас із
професійним святом – Днем вчителя
Вам довіряють найцінніше – дітей. І ви робите для них неймовірне – відкриваєте безмежний, цікавий
та захоплюючий світ знань.
Професія, яку ви обрали, найвідповідальніша. Адже саме ви самовіддано вкладаєте в дитячі душі добре,
вічне, запалюєте вогонь у їхніх серцях. Своєю діяльністю, терпінням та любов’ю формуєте майбутнє
Української держави і Бучанської громади зокрема.
Ви навчили нас обстоювати свою думку та допомогли знайти себе. За це я вам безкінечно вдячний.
Низький уклін вам за професіоналізм, витримку,
терпіння, за любов до обраної справи, самовідданість і багатство душі. Бажаю вам задоволення від
кожного дня роботи, натхнення, творчої наснаги
та нових педагогічних звершень заради рідного краю
та незалежної України!
Василь Олексюк, секретар БМР

ГАВРИЛІВКА

Учні відзначили День
пам’яті жертв Бабиного
Яру

Бучанська міська організація
«Ветеранів України»
поздоровляє всіх ветеранів
з Міжнародним днем
людей похилого віку!
Бажаємо міцного здоров’я
та довголіття

З метою увічнення пам’яті про одну з найтрагічніших сторінок – масове вбивство євреїв
Києва, вшанування жертв злочинів, скоєних
нацистами під час окупації столиці України та
заради запобігання повторення злодіянь проти людяності, у Гаврилівській школі №8 провели інформаційні години, а також тематичну
виставку.

Шановні освітяни!
Вітаємо вас із професійним святом
та висловлюємо щиру вдячність за вашу нелегку
і самовіддану працю!
Учитель – не просто професія, а покликання душі.
Це спосіб життя, адже вчитель працює не лише для
себе і своєї родини, а й заради майбутнього рідної
Батьківщини. Бажаємо всім вам та вашим рідним
міцного здоров’я, миру та злагоди, нових успіхів і
професійних досягнень на освітянській ниві.
Зі святом вас, дорогі педагоги!
Члени фракції ВО «Батьківщина» у БМР
Шановні вчителі!
Прийміть найтепліші та найщиріші вітання
з Днем вчителя!
Бажаю натхнення, терпіння,
щирих усмішок учнів та подяки від
батьків. Спасибі за знання, досвід і
душевне тепло, яке ви даруєте кожен день нашим дітям! Здоров’я та
наснаги вам, дорогі наші педагоги,
наставники, мудрі порадники!
Людмила Войналович,
депутат БМР

Мироцьке

Пісочні картини
підкорили конкурс
«Україна – це ти»!

Учасники зразкової студії пісочної анімації
«Sandplay» знову здобули перемогу. Цього
разу отримали призові місця на Всеукраїнському багатожанровому конкурсі «Україна – це
ти» юні таланти Мироцького!

З повагою президія
Бучанської міської
організації «Ветерани України»

Д
Вітаємо з Днем народження

Надію Кочину!

У цей радісний і світлий день бажаємо щасливого та стабільного
майбутнього, здоров’я та наснаги! Щоб всі мрії ставали красивою
реальністю! Хай кожен день буде
сповнений гарним настроєм, душевними зустрічами і плідною
працею. Щастя і радощів у домівку,
натхнення і творчості. Хай сонце
заглядає у вікна, а щастя в серце!

овідково: Під час німецької окупації Києва у
1941—1943 роках Бабин Яр став місцем масових розстрілів нацистами євреїв та ромів, радянських військовополонених, в’язнів Сирецького
концтабору, а також радянських підпільників, членів Організації українських націоналістів, душевнохворих, заручників, «саботажників», порушників
комендантської години та інших. Лише за два дні,
29 та 30 вересня 1941 року, за участі 45-го і 303-го
батальйонів німецької поліції розстріляли майже 34
тисячі євреїв. Масові розстріли у Бабиному Яру та
розташованому поруч із ним Сирецькому концтаборі проводилися аж до звільнення Києва від окупації.

Г

ран-прі – у восьмикласниць Вікторії та Ірини за
композицію, присвячену рідній Україні.
А юні художники Аня, Катя, Лєра, Ліза і Богдан
отримали І місце!

Наша гордість

«Блиставчанка»:
два фестивалі – дві
нагороди

Диплом І ступеня у номінації – вокальні ансамблі у III Міжнародному фестивалі-конкурсі
«Україна Єднає Світ» (дистанційному).
З любов’ю
колектив
«Блиставчанки»

ОГОЛОШЕННЯ

День донора в Бучі – подаруймо шанс на життя

К

омунальне некомерційне підприємство «Бучан
ський консультативно-діагностичний центр»
Бучанської міської ради 6 жовтня 2020 року проводить «День донора» за адресою: м. Буча, вул.
Польова, 21/10. За повну фізіологічну здану норму крові (450 мл) сплачується 141 грн.
Надається довідка про звільнення від навчання та роботи на два календарні дні: день здачі крові та інший день
за бажанням донора.
Запрошуються всі бажаючі віком від 18 до 60 років. При собі мати паспорт та ідентифікаційний код. Перед
здачею крові сніданок (чай з печивом).
Забір крові з 9-00 год. до 12-00 год. КНП «БКДЦ» БМР Бучанська міська рада
Головний редактор: Ірина ЛЕВЧЕНКО
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Д

иплом лауреата І премії у номінації «Народний
жанр» у V Міжнародному фестивалі-конкурсі
«Ти у серці моїм, Україно» (дистанційному).
Саме так високо оцінили виконання нашої української пісні народним аматорським вокальним
ансамблем «Блиставчанка», виступи якого нам пощастило чути і бачити (це теж цікаве дійство!) на
святах у Бучанській громаді.
Вітаємо!
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