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РЕЙДЕРСТВО У БУЧІ: 
судитимуть спритників, 
які намагалися захопити 
ПТЕМ

стор. 4

«ТАЛАНТИ БЕЗ МЕЖ». 
У БУЧІ ПРОЙШОВ 
ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ

стор. 7

ТОВ «САРАФАН» ЕКС-МЕРА 
ІРПЕНЯ ЗАБОРГУВАЛО 
БУЧАНСЬКОМУ БЮДЖЕТУ 
ЗА ПАЙОВУ УЧАСТЬ

У БУЧІ ОБГОВОРЮЮТЬ 
ПЛАН РОЗБУДОВИ ТА 
РОЗВИТКУ

стор. 2

стор. 3

БУДІВНИЦТВО ЖК «СИНЕРГІЯ СІТІ» ВИЗНАНО НЕЗАКОННИМ. 
ЗАБУДОВНИК ПРОГРАВ АПЕЛЯЦІЮ

ДАБІ ЗУПИНИЛА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НА ТРЬОХ РЕЗОНАНСНИХ 
ОБ’ЄКТАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

К иївський апеляційний суд відмовив 
адвокатам забудовників «Синергії 
Сіті» в  апеляції щодо арешту ше-

сти земельних ділянок на  заплаві річки 
Ірпінь. Про це повідомили журналісти 
телеканалу «Погляд». Рішення суду ос-
таточне і оскарженню не підлягає. Таким 
чином, будь-які дії стосовно цих ділянок, 
зокрема і будівництво — заборонені.

Заступник прокурора Києво-Святошин-
ської місцевої прокуратури Максим Ро-
говенко наголосив на  тому, що основні 
звинувачення стосуються порушення 
процесу видачі містобудівних умов забу-
довниками головним архітектором Ірпеня 
Михайлом Сапоном. Саме Сапон підпису-
вав підроблені документи, які поклали 
початок забудові заплави в  Ірпені. Тоді 
він без погодження відніс ділянки на  заплаві 
до земель житлової та громадської забудови, і 
видав теперішньому власнику кількох ділянок 

Ю. В. Мурашу містобудівні умови та обмеження, 
хоча на той час він жодних майнових прав на ці 
ділянки не мав.

Цього року, 13  вересня, Ірпінський 
міський суд наклав арешт на  6  ділянок 
під будівництвом ЖК «Синергія Сіті» 
загальною площею понад 29  га у  спра-
ві № 367/7124/19  у  рамках кримінально-
го провадження № 420191112400000604, 
відкритого 4  вересня 2019  року Киє-
во-Святошинською місцевою прокура-
турою Київської області за  ознаками 
правопорушення, передбаченого части-
ною 1 статті 364 КК України (зловживан-
ня владою або службовим становищем).

Увага! Юристи попереджають: інвес-
тори, які вже вклали гроші в незаконне 
будівництво на  заплаві, повинні по-
квапитись з їх виведенням, звернув-
шись спочатку до забудовника (у відділ 
про да  жу), а  у  випадку його відмови  — 

до суду для захисту своїх прав. Адже якщо бу-
дівельна компанія виведе кошти та оголосить 
себе банкрутом, ці дії стануть неможливими.

 КИЇВЩИНА: РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Т ак, за результатами позапланової перевір-
ки будівництва ЖК «Синергія Сіті» по вул. 
Достоєвського та пров. Озерний в  м. Ір-

пінь було встановлено низку порушень вимог 
містобудівного законодавства. У  зв’язку з цим 

замовнику та генеральному підряднику видано 
приписи про зупинення підготовчих та буді-
вельних робіт та складено протоколи про пра-
вопорушення у сфері містобудівної діяльності. 
Наразі вживаються заходи щодо притягнення 
суб’єктів містобудування до  встановленої від-
повідальності.

Орім того, за результатами позапланових пере-
вірок приписами Департаменту ДАБІ у Київській 
області зупинено роботи з будівництва житлово-
го будинку з вбудованими нежитловими примі-
щеннями та підземним паркінгом по вул. Чехова, 
1-а в м. Ірпінь (UTLANDIA), а також багатоквартир-
них житлових будинків з вбудованими нежитло-
вими приміщеннями по  вул. Мисливька, 24, 26, 
28, 30, 32 в смт Гостомель (ЖК «Авіатор»).

Також на  підставі звернень громадської ор-
ганізації з метою проведення документальної 
перевірки прийнятих Ірпінською інспекцією 
архбудконтролю рішень щодо будівництва ба-
гатоквартирних житлових будинків по вул. Уні-

верситетська, 1-г, 1-е, 1-о, 1-д, 1-п (ЖК «Грін 
Сайд») в м. Ірпінь Департаментом ДАБІ надісла-
но відповідний запит для отримання інформації 
та копій документів щодо зазначеного об’єкта.

Разом з тим, вже розпочата документальна пе-
ревірка на предмет дотримання місцевим орга-
ном Держархбудконтролю законодавства при 
видачі документів на  будівництво багатоквар-
тирних житлових будинків з підземним паркін-
гом і вбудовано-прибудованими приміщеннями 
громадського призначення по  вул. Соборна, 
120-д (ЖК «Центральний»).

Департаментом Держархбудінспекції у Київській області зупинено підготовчі та будівельні роботи на трьох резонансних об’єктах 
області. Крім того, у рамках нагляду спрямовано запити до Ірпінської міської ради з метою проведення документальної перевірки 
прийнятих місцевою інспекцією рішень стосовно ще двох об’єктів.

ЖК «СИНЕРГІЯ СІТІ»
ЖК «АВІАТОР»

ЖК UTLANDIA

Добудували! У Бучі відкрили довгоочікуваний новий корпус загальноосвітньої школи № 3. Батьки та учні мріяли про додаткові класи 
цілих три роки. Адже старе приміщення школи давно переповнене. Через нестачу кабінетів уроки проходили у дві зміни. Відтепер до 
відремонтованої будівлі перевели 600 учнів молодших класів.

У БУЧІ ВІДКРИЛИ НОВИЙ КОРПУС ШКОЛИ №3

Н ещодавно у новому корпусі школи ще активно велися ре-
монтні роботи: на  першому поверсі лише робили стелю, 
встановлювали двері у класах та фарбували стіни. А тепер 

тут все готове для навчання. Новенькими коридорами учні мо-
лодших класів на відкритті не просто ходили, а танцювали. Уро-
чисту програму зробили спеціально для дітей, аби їм було тут 
дійсно цікаво.

Після перерви школярі біжать на уроки з азартом, адже у цих кла-
сах їм навчатися комфортно — тут свіжий ремонт та нові меблі. Ди-
ректорка Бучанської школи № 3 Любов Морозенко у новому корпусі 
вітала кожен клас, а журналістам ІА «Погляд» розповіла, що при-
міщення відремонтоване за стандартами нової української школи, 
воно розраховане на 26 класів та пристосоване для дітей з особли-
вими потребами.

Біля центрального входу школи вже заасфальтовані тротуарні до-
ріжки, висаджені дерева та встановлені спортивні майданчики. На-
разі ж працівники озеленюють територію.
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 ПРИЇХАЛИ!  ОФІЦІЙНО

 ОТАКОЇ!

З ТОВ «САРАФАН» СТЯГНУТЬ КОШТИ 
ЗА НЕСПЛАТУ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ
Майже 3,5 мільйони гривень на користь Бучанської міської ради за несплату пайової 
участі. Таку суму має сплатити ТОВ «Сарафан». Цю фірму заснував та кілька років 
очолював колишній міський голова Володимир Карплюк. У 2015 році він пішов у полі-
тику, а кермо товариством «Сарафан» передав своїй партнерці Наталії Бойчук.

Н ині Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу Бучан-
ської міської ради до цієї фірми щодо несплати пайової участі. За словами першого 
заступника бучанського міського голови Тараса Шаправського, ТОВ «Сарафан» здій-

снювало забудову багатоквартирних будинків у Бучі. Були укладені договори на загальну 
суму 2,5 млн гривень.

«Вказані кошти повинні бути перераховані до місцевого бюджету відповідно до введення 
об’єкту в експлуатацію. Об’єкт в експлуатацію був введенний, натомість кошти не спла-
чені. Нами було спрямовано претензію щодо сплати коштів пайової участі. У відпвовідь 
забудовник надав інформацію, що вони нібито на ці кошти збираються будувати інженер-
ні мережі водопостачання і водовідведення. Хоча по факту, як показала подальша перевір-
ка, ніяких мереж побудовано не було», — розповів ІА «Погляд» Тарас Шаправський.

СТОЛИЦЯ І ЩЕ 19 МІСТ КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ УТВОРИЛИ АГЛОМЕРАЦІЮ
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київ та низка міст Київщини ухвалили рішення 
про створення асоціації «Київська агломерація».

«Майже два роки тому ми розпочали процес ство-
рення асоціації «Київська агломерація». За  цей час 
проведено чимало консультацій з міськими голова-
ми, селищними та сільськими головами, радами те-
риторіальних громад Київської області. Це міста Бо-
риспіль, Боярка, Бровари, Буча, Васильків, Вишгород, 
Вишневе, Ірпінь, Обухів, Українка і селища міського 
типу  — Ворзель, Глеваха, Гостомель, Калинівка, Ко-
цюбинське та багато інших», — сказав Кличко.

За його словами, основним принципом створення 
такої асоціації стали рівноправні партнерські умови 
для кожного міста і селища, яке входить в агломе-
рацію.

«Співпраця столиці і навколишніх міст приско-
рить розвиток регіону, його інфраструктури, збільшить інвестиційну привабливість 
великого Києва. Адже ми взаємопов’язані і трудовими ресурсами, інфраструктурою», — 
зазначив Кличко.

Він підкреслив, що щодня до  Києва з навколишніх міст та селищ приїжджає на  роботу 
близько півмільйона людей.

«Саме Київський регіон є однією з найбільших столичних європейських агломерацій із 
сукупним населенням понад 4 мільйони осіб», — додав він.

Загалом до асоціації долучилися 19 прилеглих до столиці населених пунктів.
Головою «Київської агломерації» обрали мера Києва Віталія Кличка.

Володимир Карплюк Наталія Бойчук
«СВОЇМ» МОЖНА: новий голова КОДА Чернишов 
дозволив підлеглим не звітувати про допорогові закупівлі

Н овий голова Київської ОДА Олексій Чернишов 
переписав розпорядження свого попередни-
ка Михайла Бно-Айріяна від 27  вересня про 

обов’язкову публікацію даних про допорогові заку-
півлі структурними підрозділами КОДА.

Так, Чернишов скасував обов’язковий звіт для 
співробітників адміністрації у разі закупівлі товарів, 
робіт і послуг без проведення тендера. Про це стало 
відомо з розпорядження Олексія Чернишова № 624 
«Про внесення змін до розпорядження голови Київ-
ської обласної державної адміністрації від 21 жовтня 
2019 року № 600» від 7.11.2019 року.

«Апарату та структурним підрозділам Київської обласної державної адміністрації при 
здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких меншої вартості, вста-
новленої в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону України «Про 
державні закупівлі», забезпечити неухильне дотримання зазначеного закону», — сказано 
в документі, який ставить крапку на відкритості КОДА.

У БУЧІ ВІДХИЛИЛИ ПРОПОЗИЦІЇ ТРЬОХ 
КОНКУРСАНТІВ

З а результатами засідання 
конкурсної комісії з прове-
дення конкурсу на визначен-

ня управителів багатоквартирних 
будинків в  м. Буча та аналізу по-
даних конкурсних пропозицій, 
прийнято рішення про відхилен-
ня конкурсних пропозицій КП 
«Бучанське УЖКГ», ТОВ «Націо-
нальний житлово-комунальний 
стандарт» і ТОВ «УК Єврокомфорт 
плюс».

ПСЕВДОСТРАЙК МІСЬКРАДИ В ІРПЕНІ: ЧОМУ НАСПРАВДІ НЕ БУДУЄТЬСЯ ШКОЛА

У середу, 13 листопада, в Ірпені Київської області про-
йде так званий страйк («бойкот») співробітників місь-
кої ради, які нібито протестують проти дій очільника 

Києво-Святошинської міжрайонної прокуратури Юрія Дми-
труня. Як відомо, нещодавно ця прокуратура заарештувала 
земельні ділянки, на яких екс-мер Ірпеня Володимир Кар-
плюк і його соратники збиралися побудувати ЖК «Синер-
гія Сіті» на  72  житлових будинки. Напередодні Карплюк 
також випустив відеоролик, в якому спробував перекласти 
на прокуратуру провину за відсутність в місті такої необхід-
ної нової школи. Але що ж відбулося насправді?

Як відомо, більше року тому, на початку літа 2018-го, ще 
до  звільнення під тиском громадськості з поста міського 
голови Ірпеня, Володимир Карплюк і наближені до  нього 
особи урочисто повідомляли про початок будівництва но-
вої комунальної школи. Оголошеннями було завішане все 
місто і передмістя, а на будмайданчик без всяких дозволів 
і землевідведення заїхала будівельна техніка. Але вже во-
сени жителі почали підозрювати недобре: замість школи 
на  ділянці росло повноцінне житлове приміщення, котре 
значно перевищувало традиційні для навчального закладу 
3–4  поверхи. Проект отримав народну саркастичну назву 
ЖК «Школа», оскільки вже тоді стало ясно, що школу тут ні-
хто будувати не збирається.

Вже через рік, наприкінці серпня 2019  року, забудовник 
Ігор Оверко, якого вважають фінансовою «тінню» Карплю-
ка, представив громадськості проект ЖК «Синергія Сіті». 
Заради його будівництва в грудні 2018 року Ірпінська місь-
ка рада в  обхід закону поміняла Генеральний план міста, 
«виділивши» під забудову кілька десятків гектарів землі, 
котрі взагалі не належать громаді Ірпеня. Після зміни вла-
ди (Карплюк був затятим прихильником Петра Порошенка, 
а схему з Генпланом покривав екс-депутат від 96-го округу 
Ярослав Москаленко, який був неформальним «смотря-
щим» за Київською областю від попереднього Президента)
прокуратура почала розслідувати обставини зміни Генпла-
ну і заарештувала проблемні ділянки.

І ось зараз Володимир Карплюк намагається нас переко-
нати, що це саме прокуратура заважає будувати нову шко-
лу, заарештувавши цю ділянку. Прокурор Юрій Дмитрунь 
вже назвав це спробами Карплюка виправдати власні про-
тизаконні дії.

Що ж відбулося насправді? Постановою слідчого судді Ір-
пінського міського суду 13  вересня 2019 року  на  земельні 
ділянки загальною площею понад 29 га, де всупереч вимо-
гам містобудівного та земельного законодавства розпочато 
будівництво ЖК «Синергія Сіті», а  зовсім не  комунальної 
школи, накладено арешт у  вигляді заборони відчуження, 

розпорядження і користування зазначеними земельними 
ділянками. Законність накладення арешту підтвердили суд-
ді колегії Київського апеляційного суду 4 листопада 2019-го.

Будівництво комунальної школи навіть не намагалися по-
чати, далі огорожі території справа не пішла.

Чому насправді варто сказати спасибі прокуратурі за бло-
кування будівництва ЖК «Синергія Сіті»? Як вже неодно-
разово писали ЗМІ, на  заплавних землях будівництво 
неможливе. По-перше, землі належать не  Ірпеню, а  Київ-
ській області, міськрада в  принципі не  мала права ними 
розпоряджатися. Будь-яке побудоване на підставі рішення 
міськради там житло рано чи пізно було  б визнано неза-
конним і знесене. По-друге, землі заплави річки Ірпінь 
відносяться до особливо цінних земель сільськогосподар-
ського призначення, а отже Ірпінська міська рада не мала 
права змінювати їхнє цільове призначення. Тобто, знову 
таки, будь-яке будівництво на підставі такого рішення там 
в  принципі неможливе. По-третє, і це, мабуть, найбільш 
важливий пункт для потенційних інвесторів горе-забудов-
ника: дані території відносяться до особливо цінних земель 
і періодично затоплюються. В  межах земельного масиву 
знаходиться закрита меліоративна мережа  — керамічний 
дренаж, порушення якого негативно вплине на стан як са-
мого земельного масиву, так і прилеглих територій. Ділян-
ки заплавних меліорованих земель в принципі не придат-
ні для будівництва, оскільки в такому випадку неможливо 
буде регулювати там рівень ґрунтових вод.

Будівництво ж передбачає демонтаж частини осушуваль-
но-зволожуючої системи річок і переведення земель у ка-
тегорію немеліоративних. Для цього не достатньо рішення 
місцевої влади — це вимагає погодження з Верховною Ра-
дою України. Оскільки це питання, котре впливає на екоси-
стему цілого регіону і здатне погіршити екологічну обста-
новку не тільки в околицях Ірпеня, але і в прикордонних з 

нею районах Києва. Верховна Рада, як можна здогадатися, 
дозволу на переведення земель не давала. Тобто їх забудо-
ва неможлива і незаконна, і призведе до екологічної ката-
строфи.

Це не  кажучи вже про те, що Департамент ДАБІ у  Київ-
ській області провів перевірку і встановив, що навіть бу-
дівництво зазначеного житлового комплексу ведеться з 
численними порушеннями містобудівного законодавства. 
У  зв’язку з чим було винесено припис про призупинення 
будівництва. Зокрема було встановлено, що більше року 
велося самовільне будівництво, не  проведені обов’язкові 
інженерно-геологічні та інженерно-геодезичні досліджен-
ня, будівельно-монтажні роботи виконані з порушенням 
будівельних норм, і є низка інших суттєвих порушень.

Правда, не дуже схоже на примхи прокуратури і прокуро-
ра Юрія Дмитруня, як їх намагається подати мешканцям Ір-
пеня Володимир Карплюк?

Але колишній мер чомусь не  розповідає про це у  своїх 
програмах, а  змушує співробітників мерії  — як ніби вони 
його власність — прогулювати роботу в догоду його влас-
ним комерційним інтересам. Створюючи, крім іншого, нез-
ручності для цілого майже 100-тисячного міста, мешканці 
якого мають право на отримання послуг від органів влади 
в робочий час. Зрештою, саме вони своїми податками утри-
мують чиновників Ірпінської міськради. Або ж це все-таки 
персональна обслуга Карплюка, яку він забезпечує з коруп-
ційних потоків? Очевидно, детективи НАБУ і слідчі ДБР дав-
но не їздили в бік західного передмістя столиці. Там нако-
пичилося досить багато гучних історій для розслідування.

Окремо необхідно звернути увагу, що порядок проход-
ження служби в  органах місцевого самоврядування всіх 
посадовців та працівників Ірпінської міської ради та ви-
конавчого комітету Ірпінської міської ради (крім технічно-
го персоналу) регулюється Законом України «Про службу 
в органах місцевого самоврядування».

Стаття 12 цього Закону чітко говорить, що посадові особи 
місцевого самоврядування не можуть бути організаторами 
і безпосередніми учасниками страйків та інших дій, що пе-
решкоджають виконанню… органами місцевого самовря-
дування передбачених законом повноважень.

Таким чином, у  випадку, якщо посадовці та працівники 
Ірпінської міської ради та виконавчого комітету Ірпінської 
міської ради все таки не будуть працювати 13 листопада — 
це буде не  вимушений бойкот, як провладні ЗМІ намага-
ються нам довести, а звичайне чергове порушення вимог 
законодавства.

Зазначене буде прямою підставою для звільнення таких 
осіб із займаних посад.
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 СУСПІЛЬСТВО

НА КИЇВЩИНІ СТВОРИЛИ СОЦІАЛЬНУ МЕРЕЖУ ДЛЯ ТВОРЧИХ ЛЮДЕЙ
Тут всі охочі можуть ділитись своїми талантами, знаходити друзів-однодумців, коментувати, брати участь в творчих конкурсах та самим нагороджувати кращі роботи 
Оскарами.

MCDONALD’S — У БУЧІ: виконком БМР 
надав містобудівні умови для будівництва

 КАЛЕЙДОСКОП НОВИН

Боротьба із злочинністю, матеріальна допомога призовникам та будівництво Мак-
дональдсу. Основні питання, що прозвучали на Бучанському виконкомі, який відбувся 
23 жовтня.

С оціальний проєкт, покликаний об’єд-
нати творчих людей будь-яких видів 
творчості, будь-якого віку, будь-якого 

місця проживання, має назву «Таланти без 
меж».

«Таланти без меж» — це 2 в 1. Інформацій-
ний сайт та соціальна мережа для тих, хто 
захоплюється будь-яким видом творчості.

«Ви можете зареєструватись творцем 
або глядачем. Глядачі можуть надихну-
тись і стати творцями. Все залежить від 
вас», — розповідають організатори проєк-
ту. — «На нашому сайті будуть люди кате-
горії «Експерти». Вони будуть запрошува-
тись в віртуальне журі під час проведення 
конкурсів. Позначку «Експерт» ставить 

адміністрація сайту після надання доку-
ментальних підтверджень відповідних ре-
галій».

Натомість людина з інвалідністю за  ба-
жанням може поставити відповідну по-
значку на  свою сторінку. Це дасть мож-
ливість організаторам фестивалів для 
цієї категорії людей запросити її до участі 
в заході.

Засновником цього проєкту є Громадська 
організація інвалідів «Відгук», яка також 
є організатором фестивалю «Таланти без 
меж», який з кожним роком стає все більш 
популярним. Реалізувати проєкт вдалося 
завдяки грантовій підтримці Українського 
культурного фонду.

Н ачальник Бучанської поліції Олександр Пиль роз-
повів, що за  дев’ять місяців правоохоронцями 
було опрацьовано майже 5000 викликів. Також він 

зазначив, що, завдяки відмінній роботі працівників по-
ліції, у цьому році значно зменшилась кількість крадіжок 
в місті.

Після слово на виконкомі надали військовому коміса-
ру Володимиру Кондратенку, який заявив, що призов-
ники не  хочуть йти до  армії, і запропонував заохочу-
вати їх матеріальною допомогою, наприклад у  розмірі 
5000–6000 тис. грн, зауваживши, що у сусідньому районі, 
Києво-Святошинському, ця сума значно більша — 22 тис. 
грн. Більшість членів виконкому відреагували на запро-

поновану пропозицію негативно. Адже, на  їх думку, не  можна ставити на  одну сходинку 
матеріальні цінності і громадський обов’язок. Натомість заступник міського голови Сергій 
Шепетько запропонував зібрати робочу групу, аби якісно опрацювати дане питання.

На завершення засідання члени виконкому проголосували за будівництво об’єкта гро-
мадського харчування McDonald’s. Його планують відкрити у наступному році біля стадіону 
«Ювілейний».

14 жовтня Україна відзначає одразу чотири свята — Покрову Святої Богородиці, День 
козацтва, День створення Української повстанської армії та День захисника.

ОСІННІЙ ПРИЗОВ-2019
У перший день жовтня 

в  Україні розпочався осін-
ній призов в армію. До кін-

ця грудня у  країні планують 
призвати понад 15  тисяч юнаків 
віком від 20 до 27 років. В Ірпін-
ському регіоні на  військовому 
обліку перебувають майже 3  ти-
сячі хлопців. Півсотні з них вже 
отримали повістки. Разом з пер-
шими осінніми призовниками 
до  військкомату завітали і наші 
журналісти.

Станом на  початок жовтня вій-
ськомат вручив 480  повісток, 
однак лише 20  юнаків виявили 
бажання проходити військову 
службу, інші  — від армії ухиля-
ються.

В Ірпінсько-Бучанському вій-
ськкоматі пояснили це тим, що хлопці бояться потрапити під час служби в зону бойових 
дій. Військовий комісар Володимир Кондратенко говорить, що їх страхи безпідставні.

«Хочу наголосити, що сьогодні молоді люди, які підлягають призову на строкову служ-
бу, проходять її в регіонах і не їдуть в зону АТО», — сказав Володимир Кондратенко.

Ті ж юнаки, які не побоялися і все ж дійшли до військкомату, в першу чергу, відправля-
ються на медичну комісію. Її проходять в Ірпінській поліклініці. Серед лікарів, яких потрібно 
пройти: терапевт, хірург, невролог, офтальмолог, лор, дерматолог, психіатр та стоматолог.

Осінній призов триватиме до 31 грудня, ті ж, хто без поважних причин ухиляється, ризикує 
потрапити під адміністративну і навіть кримінальну відповідальність

ДЕНЬ ЗАХИСНИКА ВІТЧИЗНИ В МІСТІ

В цей день в залі Бучанського будинку культури не було місць, на свято прийшли не тіль-
ки самі захисники, а й їхні родичі та містяни, аби особисто привітати тих, хто боронить 
Україну від ворогів. А воїни були сповнені емоцій від спогадів про війну та побажань 

тим, хто ще на полі бою.
Після виступу запрошених гостей, провели хвилину мовчання за  тими, хто віддав своє 

життя на війні. Учасникам бойових дій на Сході України та ветеранам Афганської війни вру-
чили подяки від Бучанського міського голови. За словами заступника мера Бучі Сергія Ше-
петька, місцева влада пам’ятає про воїнів не лише у святкові дні, в місті реалізується низка 
соціальних програм для учасників антитерористичної операції на Сході України.

«На сьогоднішній день багато хто з військовослужбовців, воїнів АТО отримали позачер-
гово земельні ділянки, а також 8 чи 9 сімей вже найближчим часом отримають кварти-
ри», — зазначив Сергій Шепетько.

Серед нагороджених і доброволець В’ячеслав Білостоцький, корінний мешканець Ворзе-
ля, пішов на війну у 2015 році. Він став інвалідом третьої групи, тож хоч досі рветься на поле 
бою, на війну його вже не беруть. Він служив мінометником і потрапив під обстріл.

По завершенню офіційної частини перед присутніми виступили вихованці Бучанського 
центру творчості.

День захисника України — державне свято, що відзначається 14 жовтня. В цей 
день також відзначається велике православне свято — Покрова Пресвятої 
Богородиці. Запорізькі козаки шанували це свято, оскільки вважали Богородицю 
своєю заступницею. Цього дня у Запорізькій Січі зазвичай обирали нових 
старшин. Тому 14 жовтня також відзначається День українського козацтва.

ГРОМАДА І ВЛАДА ОБГОВОРЮВАЛИ 
ЗАБУДОВУ ДВОХ РАЙОНІВ БУЧІ
Ліс чи будинки — у Бучі бурхливо обговорюють плани забудови та розвитку двох ра-
йонів міста. У міській раді відбулося вже друге громадське обговорення з цих питань.

Н а громадських слуханнях у Бучанській міській раді була, дійсно, бурхлива дискусія, 
адже обговорювали майбутнє двох мікрорайонів міста. Один займає 10 га в межах 
вулиць Б. Хмельницького, Островського та Депутатської. Другий – цілих 60 га і охо-

плює вулиці Яблунська, Вокзальна та колії Південно-Західної залізниці. Найбільше емоцій 
у громади викликало питання збереження зеленої зони. Люди вважають, що вносити в де-
тальний план забудови всі зміни, пропоновані владою, не можна, переймаються, що інакше 
інфраструктура не буде розвиватися, переїзд та електромережа будуть перевантаженими, 
а води взагалі не вистачатиме.

Головний архітектор Бучі Вадим Наумов за-
певняє: детальний план розбудови районів 
має навпаки покращити життя бучанців. Ра-
зом із тим кожне зауваження від небайдужих 
мешканців міста у міськраді опрацьовують та 
в разі доцільності намагатимуться врахувати.

Це було останнє громадське слухання по двом 
зазначених територіях. Остаточний план при-
йме містобудівна рада, а затвердити його ма-
ють на сесії Бучанської міської ради. Громада ж 
налаштована критично та пообіцяла прослід-
кувати за врахуванням їхніх зауважень.

ЖИТЕЛІ БУЧІ У БЕРЛІНІ ПЕРЕМОГЛИ У ЗМАГАННЯХ ІЗ 
РОЛЛЕР-СПОРТУ

У місті Буча відбувся напівмарафон на роликових ковза-
нах — своєрідна перевірка готовності до Берлінського 
марафону.

У рамках змагань у  Берліні забіги на  роликах на  різні 
дистанції здій-
снювали дорослі і 
діти. Так, Трофим 
Ткаченко із міста 
Буча здобув перше 
місце серед хлоп-
ців 2011–09 р. н. на 
дистанції 1 км.

Зі своїм особи-
стим рекордом 
повернувся додо-
му і директор ро-
лер-клубу «Колесо» 
Денис Тулянкін: на дистанції 42 км він посів 29-те 
місце в своїй віковій категорії. Особистий час — 
01:33:48 (рекорд цієї дистанції при таких дощових 
умовах 01:10:33).
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 ПОЖЕЖІ

 ДТП

 КРИМІНАЛ

РЕЙДЕРСТВО У БУЧІ: СУДИТИМУТЬ СПРИТНИКІВ, 
ЯКІ НАМАГАЛИСЯ ЗАХОПИТИ ПТЕМ
Правоохоронці Київщини скерували до суду матеріали слідства щодо злочинної групи 
рейдерів, які за допомогою тітушок намагалися захопити у Бучі потужне підприємство.

Раніше судимий за незаконне зберігання 
наркотиків 35-річний житель міста Буча 
перебував під адміністративним нагля-
дом поліції. Проте чоловік тривалий час 
переховувався від правоохоронців, був 
відсутній за місцем свого проживання.

2 жовтня о 13:40 до оперативно-диспетчер-
ської служби Ірпінського регіону повідомили про 
пожежу в Бучі по бульвару Богдана Хмельницько-
го — на 8-му поверсі 9-поверхівки.

У жовтні у Бучі під час відпрацювання Ірпінського регіону по вул. Енергетиків зупинили міс-
цевого жителя Л. (1986 р.н.).

2 жовтня у місті Буча по 
вул. Києво-Мироцька, 104-
Д було зупинено 33-річ-
ного громадянина В., 
жителя смт Гостомель, 
в якого при поверхнево-
му огляді було виявлено 
амфетамін, канабіс та 
макову соломку. Про це 
повідомляє Ірпінський ВП.

Між чоловіками, які випивали, стався конфлікт, в ре-
зультаті якого іноземець ударив ножем у шию опонен-
ту та втік.

ІРПІНСЬКА ПОЛІЦІЯ 
ЗАТРИМАЛА ЖИТЕЛЯ БУЧІ, 
ЯКИЙ ПЕРЕБУВАВ У РОЗШУКУ

ЗАМАХ НА ВБИВСТВО: У БУЧІ 
ГРОМАДЯНИН ГРУЗІЇ НОЖЕМ ПОРІЗАВ 
ЧОЛОВІКУ ШИЮ

АМФЕТАМІН У «СПОРТИВКАХ»: У БУЧАНЦЯ 
ЗНАЙШЛИ 8 ПАКЕТИКІВ ІЗ НАРКОТИКОМ

«ДЖЕНТЛЬМЕНСЬКИЙ НАБІР» НАРКОМАНА: У 
БУЧІ ЗАТРИМАЛИ ЖИТЕЛЯ ГОСТОМЕЛЯ З ПАКУНКАМИ 
КАНАБІСА, МАКОВОЇ СОЛОМКИ ТА АМФЕТАМІНУ

П овідомляється, що поліція вста-
новила: організовану групу зло-
вмисників очолював адвокат, 

який для вчинення рейдерського за-
хоплення використовував підроблені 
документи.

Ще у  жовтні 2016  року із застосу-
ванням фізичної сили сталося неза-
конне вторгнення на  територію пу-
блічного акціонерного товариства 
у  Бучі. За  участю 39  молодиків було 
захоплено приміщення і майно під-
приємства.

Під час досудового розслідування 
поліцейські регіону забезпечили від-
шкодування товариству завданого 
збитку на суму понад 231 млн грн. А та-
кож попередили нанесення збитків 
на 430 млн грн.

Слідче управління поліції Київщини 

під процесуальним керівництвом прокурату-
ри області направило до  суду обвинуваль-
ний акт щодо 5  осіб, які входили до  складу 
організованої групи.

Схоже на  те, що мова йде про ПАТ «Півден-
теплоенергомонтаж» (ПТЕМ). Ця унікальна 
компанія на ринку енергетичного будівництва 
працює вже понад 90 років.

За словами фахівців, її силами побудува-
ли і ввели в  експлуатацію більше половини 
енергетичних потужностей України, зокрема й 
15 енергоблоків АЕС.

У неї є величезний досвід будівельно-мон-
тажних робіт на промислових та ядерно небез-
печних об’єктах, всі відповідні дозвільні доку-
менти.

На той час, коли виникла ситуація з рей-
дерством, компанія була задіяна у  спору-
дженні сховища ядерних відходів на Чорно-
бильській АЕС.

Н аряд групи ре-
агування па-
трульної поліції 

Ірпінського ВП роз-
шукав правопоруш-
ника на  одній з ву-
лиць міста Буча.

Помітивши перехо-
жого, який викликав 
підозри, правоохо-
ронці зупинили його 
та перевірили за  об-
ліками спеціальної 
поліцейської бази.

Як з’ясувалось, саме 
він перебував в  активному розшуку. Порушника 
доправили до відділу поліції для складання про-
цесуальних документів.

Н а спецлінію «102» про правопо-
рушення повідомила дружина 
потерпілого. Нападник, ймовір-

но, намагався втекти з міста, оскіль-
ки спецпризначенці затримали його 
на  вокзалі. У  нього в  кишені був ніж, 
який вилучили поліцейські як речовий 
доказ і направили на експертизу.

35-річного громадянина Грузії за-
тримано в  порядку ст. 208  Криміналь-
но-процесуального кодексу України та 
поміщено до  ізолятора тимчасового 
тримання.

Потерпілого із колото-різаним пора-
ненням шиї госпіталізували до лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 115 (за-
мах на  вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті 
передбачає позбавлення волі на  строк від семи до  п’ятнадцяти 
років.

Також в рамках операції «Мігрант» поліцейські перевіряють фі-
гуранта на предмет порушення законодавства щодо перебування 
іноземців в Україні. Триває досудове розслідування.

У нього в  спортивних штанях виявили 
8  поліетиленових пакетиків із білою 
порошкоподібною речовиною.

Бучанець сказав, що це амфетамін, який 
він зберігав для власного вжитку, без мети 
збуту.

На місці події працювала слідчо-опера-
тивна група.

Поліція нагадує: за незаконне збе-
рігання та виготовлення наркотиків 
передбачена кримінальна відпові-
дальність.

ЗАЙНЯЛОСЯ НА БАЛКОНІ:  
у Бучі сталася пожежа у квартирі 
на 8-му поверсі

О тримавши повідомлення, на місце події виїхали під-
розділи державних пожежно-рятувальних частин 
Ірпеня та Бучі.

Виявилося, що загорання сталося на  балконі квартири 
на 8-му поверсі.

Два відділення, які прибули на місце події, по встанов-
леній автодрабині через вікно увійшли до помешкання та 
подали вогнегасні речовини.

Завдяки оперативним діям бійців пожежно-рятувальних 
підрозділів вдалося попередити розповсюдження вогню 
на приміщення квартири. Загорання ліквідували о 14:15.

Загиблих та травмованих на  місці пригоди не  виявили, 
причину загорання та завдані збитки встановлюють.

В ОСТАННЮ ПУТЬ ПРОВЕЛИ 
ЗАГИБЛУ В ДТП МОТОЦИКЛІСТКУ

ШУКАЮТЬ СВІДКІВ П’ЯНОГО 
ДТП, В ЯКОМУ ПОСТРАЖДАВ 
МОТОЦИКЛІСТ

УНАСЛІДОК АВАРІЇ ОТРИМАЛИ 
ТРАВМИ ПАСАЖИРИ МАРШРУТКИ

В ід лікарні у Бучі, 
куди вона по-
трапила після 

аварії, до кладовища 
в Києві байкери про-
водили в  останню 
путь загиблу в аварії 
інстаграм-блогершу 
Олену, яка мала нік-
нейм Кузавіні. Про 
це повідомляє паблік 
dtp.kiev.ua.

«Можна довго спе-
речатися, хто ж правий і винний. Загиблим і покаліченим 
людям від цього не легше. Ми знайшли двох свідків даного 
ДТП, сподіваємося, це допоможе слідству», — йдеться в по-
відомленні.

Нагадаємо, 41-річна Олена, в «Інстаграм» якої було 77 ти-
сяч підписників і яка дуже любила їзду на мотоциклі, але 
за словами її доньки, каталася дуже обережно, у жовтні за-
гинула в ДТП на Варшавській (Гостомельській) трасі.

16 жовтня, ввечері у місті Буча сталася ДТП 
за участі мотоцикла і трьох автомобілів.

З а попередніми да-
ними, автомобіль 
Hyundai врізався 

у мотоцикл BMW R1200, 
який від удару відлетів 
у два автомобілі Audi.

У результаті ДТП по-
страждав мотоцикліст, 
якого госпіталізували 
з двома переломами 
ноги.

За  словами очевид-
ців, поліцейські, які 
прибули на місце ава-
рії, запропонували 
водію Hyundai пройти 

перевірку на алкотестері «Драгер», який показав 1 про-
міле алкоголю.

6 жовтня у Бучі на перехресті вул. Островсько-
го та Польова сталася чергова аварія, у якій є 
постраждалі у маршрутному таксі № 18-д.

Одна з пасажирок 
маршрутки стверджує, 
що унаслідок зіткнен-
ня постраждали 7  осіб, 2 
з  них  — діти. За  іншими 
підрахунками — 10.

За словами місцевих 
жителів, це вже 4  сер-
йозна ДТП на цьому місці 
за останні 2 місяці.

Неподалік знаходяться 
школа мистецтв, ринки, 
тому часом досить жва-
вий потік пішоходів.

Створена відповідна пе-
тиція з вимогою обладна-
ти перехрестя «лежачими 
поліцейськими» та розі-
братися із знаками дорож-
нього руху.
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 КУЛЬТУРА

МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ У БУЧІ: 
віртуоз із Лондона, Жадан, дегустація сирів 
та вина

ПЕРШИЙ КНИГОМОБІЛЬ 
ПРОЇХАВ МІСТАМИ 
КИЇВЩИНИ

У Бучі відбувся міжнародний фестиваль «Парк мистецтв», на якому кожен міг знайти 
щось цікаве для себе.

У рамках Всеукраїнського проєкту «Моя 
книжкова полиця. Книгарня на колесах» у 
Василькові, Бородянці, Бучі та Ірпені побував 
перший книгомобіль, який пропонував усім 
охочим книжковий асортимент від більш ніж 
150 українських видавництв.

У Бучі відбувся захід для батьків, освітян та медиків під назвою 
«Вакцинація — захист нашого майбутнього» з нагоди Всесвіт-
нього дня боротьби з поліомієлітом.

«Кожна людина у світі може врятувати життя». Під таким гаслом пройшов 
Всесвітній день реанімації серця. 16 жовтня усіх бажаючих по всьому світу 
навчали, як надати домедичну допомогу людині поза стінами лікарні. Провели 
таке навчання і у Бучі.

У Бучі книгомобіль був у  міському парку 4–5  жовтня. Далі, 
за словами організаторів, книгарні на колесах курсувати-
муть усією країною у кожній області, завітають до кожного 

міста, села, селища, адже кожна книгарня на колесах «Моя книж-
кова полиця» закріплена до певної області або кількох облас-
тей, що знаходяться неподалік.

Щодня мобільна книгарня обиратиме новий населений пункт, 
плануючи маршрути з урахуванням запитів читачів та потреб 
регіонів. Там, де менше української мови, має бути більше укра-
їнської книги.

Крім того, у рамках проєкту плануються теплі зустрічі з тала-
новитими авторами, лекції та виїзні читанки для малечі. Адже 
кожна нова книга — це інвестиція в самого себе, своїх дітей та 
добробут країни.

Ц ього року темою заходу стало 
мистецтво джазу. Місцеві жи-
телі мали змогу побачити ви-

ступи відомих джазових виконавців 
та колективів. А  ще стати свідками 
відкриття скульптурної композиції, 
яку створили до фестивалю. Проєкт 
був реалізований в  рамках програ-
ми «Малі міста — великі враження» 
Міністерства культури України.

Духовним наставником проведен-
ня фестивалю став голова Націо-
нальної спілки театральних діячів 
України Богдан Струтинський.

«Україні дуже потрібна свобода, 
а  джаз  — це музика 
вільних людей», — 
сказав він на  від-
критті.

Завітав на  фести-
валь і учасник бага-
тьох міжнародних та 
вітчизняних культур-
них проєктів Олек-
сій Золотарьов, він 
подарував гіпсову 
скульптуру «Музи-
кант», яку вже вста-
новили у Бучанському парку.

4 жовтня Фестиваль відкрили джа-
зовим танцем, а  вже надвечір у  Бу-
чанському міському парку в  рамках 
свята відбувся гала-концерт Націо-
нального академічного театру опе-
рети.

Натомість 5  жовтня протягом дня 
на мешканців та гостей міста чекали 
концерт джазового піаніста Олексія 
Боголюбова, квест-гра для дітей, 
а також майстер-клас з гри на бара-
банах.

Майже протягом всього дня у парку 
виступали джазові колективи. У літ-

ньому театрі провели вечір поезії від 
відомого письменника Сергія Жада-
на у  супроводі джазового піаніста 
Олексія Боголюбова. А надвечір свій 
виступ подарував вокаліст-віртуоз 
із Лондона Cleveland Watkiss MBE із 
програмою VocalSuite.

Також протягом дня відбувалися 
різноманітні розваги для дітей та 
виставка тематичних скульптур від 
Бучанських майстрів та плакатного 
проєкту «Українська музика: класи-
ка, джаз, фолк, поп та рок».

А от на справжніх гурманів чекала 
дегустація сирів та вина від місцевих 
виробників.

ПРАВО ЧИ ОБОВ’ЯЗОК: У БУЧІ ГОВОРИЛИ 
ПРО ВАКЦИНАЦІЮ

У БУЧІ НАВЧАЛИ ПРОВОДИТИ РЕАНІМАЦІЮ СЕРЦЯ

Н а лекцію було запрошено двох надзвичайно цікавих та досвідчених спі-
керів:

Лапій Федір Іванович — кандидат медичних наук, доцент кафедри ди-
тячих інфекційних хвороб та дитячої імунології;

Мартинчук Сергій Тимофійович — позаштатний спеціаліст з епідеміології та 
імунопрофілактики ДОЗ КОДА.

Спікери говорили про те, чи вакцинація — це право чи обов’язок, а також 
поділилися своїми знаннями стосовно того, які підходи мають бути до вак-
цинації у осіб з порушенням календаря профілактичних щеплень. Також під-
німались проблемні питання боротьби з поліомієлітом та обговорювались 
погляди ВООЗ до вакцинації в Україні.

А кцію в  місті організували координатори 
Всеукраїнської ради реанімації та екстре-
ної медичної допомоги «Знай. Вмій. Рятуй» 

за сприянням КНП «Бучанський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» БМР.

«Ми повинні донести цей меседж  — «Кожна 
людина у  світі може врятувати життя»  — 
до кожного», — впевнена головний лікар КП Бу-
чанського центру медико-санітар-
ної допомоги Оксана Джам.

Під час заходу інструктор деталь-
но показав, що потрібно робити, 
коли бачиш на вулиці людину без 
свідомості. Після інструктажу всі 
бажаючі мали змогу надати допо-
могу з перезапуску серця, щоправ-
да, тренувалися на манекені.

Лікарі говорять, що кожна хвили-
на очікування приїзду швидкої для 
постраждалого може стати остан-
ньою, адже якщо серце не працює 
протягом 10 хвилин — шанси врятувати людину 
мізерні.

За словами інструктора з домедичної допомо-
ги Максима Тримбанчука, подібні тренінги да-
ють свої плоди: в  Україні з кожним роком стає 
все більше людей, навчених надавати домедич-
ну допомогу. Проте є ще до чого прагнути, адже 
за світовими стандартами вміти проводити реа-
німацію має кожен п’ятий.

МАЙБУТНЄ ПЕРЕРОБКИ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ ВИРІШУВАЛИ У БУЧІ

П ро управління відходами поговорили у  Бучі. 
В головному навчальному центрі «Зелена Буча» 
пройшла конференція ради директорів об`єд-

нання «Укрвторма». У засіданні ради директорів взя-
ли участь спеціалізовані підприємства із 15 областей 
України. Учасники обговорили державну політику 
у сфері поводження із побутовими відходами та зро-
били ряд пропозицій щодо удосконалення законо-
давства.

В конференції взяли участь директори спеці-
алізованих підприємств із 15  областей України. 
Головна мета зустрічі — напрацювати пропозиції 
для формування пріоритетів екологічної політики 
в  Україні. Учасники заходу розробляли напрацю-

вання для внесення пропозицій у законопроєкти щодо 
упаковки та її відходів, впровадження світового досві-
ду у роботі.

«Ми сьогодні зібралися для того, щоб галузь, яка в нас 
існує по заготівлі вторинної сировини мала не тільки за-
кони, а й фінансування», — розказав генеральний директор 
об’єднання «Укрвторма» Петро Семко.

Також учасники обговорили державну політику у  сфері 
поводження із побутовими відходами та зробили ряд про-
позицій щодо удосконалення законодавства.

«В  результаті сьогоднішніх зборів будуть делеговані 
представники до  профільних комітетів Верховної Ради 
як дорадчий голос в прийняті таких важливих рішень», — 
прокоментував подію мер Бучі Анатолій Федорук.



6 БУЧА14 листопада 2019 року • спецвипуск

 СПОРТ

 ПЕРЕМОГИ ПОДІЇ

ПІСЕННИЙ ЧЕМПІОН: чергова звитяга 
бучанця Кирила Свити

ЮНА БУЧАНКА ПОСІЛА ПЕРШЕ МІСЦЕ 
У МІЖНАРОДНОМУ ПІСЕННОМУ ФЕСТИВАЛІ

Учень 7-го класу Бучанської школи № 3 Максим 
Кулик взяв участь у Перехідному чемпіонаті 
Київської області з боксу, який проходив у мі-
сті Василькові.

Житель Бучі Кирил Свита став абсолютним пісенним 
чемпіоном на музичному фестивалі «Open Music For 
Child — 2019».

П ’ятий всеукраїнський дитячий музичний фестиваль, 
що відбувся у Києві, зібрав понад 170 учасників з різ-
них куточків нашої країни.

Змагання проходили у різних номінаціях і вікових групах.
У своїй номінації «Сольний вокал» наш земляк став пере-

можцем у віковій категорії 11–13 років.
Вітаємо бучанського соловейка та бажаємо нових творчих 

здобутків! Дякуємо батькам і педагогам за підготовку хлопця 
до виступу!

П ід час дебютного виступу 
на  міжнародному фести-
валі-конкурсі «Таланови-

ті діти України» Злата Суслова з 
Бучі одразу здобула яскраву пе-
ремогу.

Про це повідомляє Бучанська 
міська рада, зауважуючи, що 
місцева «Фабрика зірочок»  — 
справжня кузня переможців.

Приєднуємося до  привітань та 
бажаємо юній зірочці подальших 
перемог!

ОБЕРЕГИ РІДНОЇ ЗЕМЛІ: 
БЛИСТАВИЦЬКИЙ КРАЙ ЗУСТРІЧАВ 
ГОСТЕЙ

С ело Блиставиця, яке увійшло до складу Бучанської ОТГ, відсвяткувало 
свій День народження.
У першій половині дня була проведена дитяча розважальна програма. 

Вона включала в  себе виставки та майстер-класи від народних умільців, 
конкурс «Оберіг рідного краю», шкільний ярмарок.

У рамках народних гулянь було частування стравами та напоями, виступи 
творчих колективів Блиставиці та сусідніх населених пунктів.

Жителів Блиставиці та гостей свята вітав бучанський міський голова Ана-
толій Федорук. Кращі із місцевих жителів, учасники бойових дій у зоні АТО 
отримали подарунки.

ЮНИЙ БОКСЕР ІЗ БУЧІ ПЕРЕМІГ 
У ЧЕМПІОНАТІ КИЇВЩИНИ

БУЧАНСЬКІ ДЗЮДОЇСТИ 
ЗАВОЮВАЛИ МЕДАЛІ НА 
ВІДКРИТІЙ ПЕРШОСТІ 
ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ ДЮСШ

Спортсмен виборов І місце у ваговій категорії 62 кг се-
ред юнаків 2006–2007 року народження.

Вітаємо Максима з перемогою і бажаємо нових спор-
тивних звершень!

На відкритій першості Васильківської ДЮСШ, присвя-
ченій Всесвітньому дню дзюдо, бучанські спортсмени 
здобули важливі перемоги.

Так, Джавідан Маммедгусейнов посів перше місце, 
а Іван Рябченко — третє.

У НАЦІОНАЛЬНОМУ ПЛАСТОВОМУ ЦЕНТРІ 
ВІДБУВСЯ SPORTFEST

ЖІНОЧИЙ БОДІБІЛДИНГ: жителька Бучі стала віце-
чемпіонкою України

3 листопада у пластовому центрі, що знаходиться у Бучі, пройшов фестиваль SportFest.

Ц ього дня молодь мала змогу взяти участь у  майстер-класі з йоги, виконати цікаві фізичні вправи, позмагатися у  грі 
в шахи — словом, весело, насичено та активно провести час.
Всі учасники фестивалю отримали позитивні емоції та заряд енергії на весь тиждень.

Б учанка Ірина Гарбар стала віце-чемпіонкою нашої 
країни на змаганнях WABBA 2019. Відкритий чемпі-
онат України відбувся у Києві.

WABBA — це всесвітня аматорська асоціація бодібіл-
дингу. Її створив легенда бодібілдингу, конкурент Ар-
нольда Шварценеггера, Серж Нюбре у  1975 році після 
змагань «Містер Олімпія». Вона є однією з найбільших 
федерацій бодібілдингу в світі.

Провідні культуристи та фітнесисти змагалися 
в  Українському домі. Красою м’язів мірялися майже 
200 атлетів.

Традиційно у заході взяли участь і спортсмени з Біло-
русі, Молдови, Угорщини, Казахстану, Ірану та Польщі.

Наша землячка готувалася до  змагань під керівниц-
твом успішного наставника Володимира Гончаренка.

Тренер має в  особистому заліку найвищі перемоги. 
Він допоміг піднятися на  п’єдестал пошани багатьом 
спортсменам.

«Щоденні тренування з тренером, спеціально скла-
дений раціон харчування, режим, сила волі й самодис-
ципліна привели мене в цей спорт», — розповіла Гар-
бар прес-службі Бучанської міської ради.

Вона почала цікавитися Fitness Bikini 3 роки тому. І на-
віть подумати не могла, що це стане частиною її життя.

Ірина виступала в  WABBA Ukraine вперше. Дівчина 
хоче довести собі, що може досягти ідеального тіла, ви-
ховати в собі силу волі та характер. А також показати, 
що Fitness Bikini — це красивий вид спорту.

Вітаємо спортсменку і її тренера з вдалим виступом! 
Чекатимемо на подальші перемоги.
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 КУЛЬТУРА

БІЛЬШЕ 100 УЧАСНИКІВ ЗІ ВСІЄЇ КРАЇНИ ПРИЇХАЛИ НА ФЕСТИВАЛЬ 
«ТАЛАНТИ БЕЗ МЕЖ»
Фестиваль, що дарує надію. Цими вихідними в Бучанській об’єднаній територіальній громаді вдруге пройшов фестиваль для 
людей з інвалідністю «Таланти без меж». Більше 100 учасників з 9 областей України з’їхалися до села Блиставиця. Аби розкрити 
свій потенціал, обмінятися досвідом, відчути себе творчою частиною суспільства.

Р озпочали захід із гімну. Фести-
валь поділили на три локації, на 
кожній з яких виступали учанси-

ки певної номінації. У бібіліотеці за-
маглися майстри пера, учасники чита-
ли власні вірші.

У холі будинку культури організу-
вали виставку hand-made творчості 
учасників. Побачити там можна було і 
вишивку, і прикраси, і дитячі іграшки, 
і картини. Деякі роботи були зроблені 
з незвичайних предметів, наприклад, 
Йосіп Осташинський із звичайних сір-
ників створює цілі 3-d картинки.

В залі будинку культури виступали 
артисти різних жанрів. Одні вражали 
глядачів своїм співом, інші — таланта-
ми у цирковому мистецтві. Та головне, 
виступ демонстрував не лише здібно-
сті, а й неймовірну силу духу. Напри-
клад, 10-річний Артем Москаленко вражав своїми трюками 
на руках. Виступи нікого не залишили байдужими, адже та-

лановиті артисти вкладали у свої номери не тільки вміння 
та талант, а й свою душу.

Оцінювали виступи і роботи учасників суддівська 
колегія. Кажуть обрати найкращих було дуже важко, 
адже кожен з учасників неймовірно талановитий і вже 
переможець, адже у такий спосіб перемагає свою не-
дугу. 

На другий день фестивалю відбулася церемонія 
нагородження. Без відзнаки не залишився ніхто, 
всі учасники отримали дипломи та подарунки, а пе-
реможцям у кожній номінації вручили сертифікати 
гран-прі та грошові премії.

Гран-прі були нагороджені:
Євген Познанський, майстер пера;
Сергій Бахтала, людина, яка не змогла бути присут-

ня особисто на заході, а його роботи, які Сергій малює 
ліктем, привезли працівники Бородянського інтернату;

Володимир Думанський, автор і виконавець пісень.
Особливий подарунок приготували талановитій Лі-

лії Бархоленко, у якої був день народження. Сертифі-
кат-премію «Сила духу» вручили Олені Плетечо.

У наступному році організатори планують зробити 
захід ще більш масштабним, не просто регіональним, а між-
народним.

СПІВАЧКА З БУЧІ ПЕРЕМОГЛА 
НА МІЖНАРОДНОМУ КОНКУРСІ
Їй всього 15, але вона вже заявила про себе на весь світ. Юна співачка з 
Бучі Анастасія Мурміль взяла одразу два призових місця на міжнародно-
му конкурсі «Golden Rose» в Естонії. Це її не перша перемога, дівчина вже 
має близько сотні нагород, і на цьому зупинятись не збирається.

А настасія Мурміль свій ра-
нок починає з музики та 
співів. До  таких домашніх 

концертів сусіди вже звикли. 
Музикою Настя займається з ди-
тинства.

«Танцюю і співаю, скільки себе 
пам’ятаю. Змалечку я  завжди 
танцювала, співала або малю-
вала», — каже юна співачка.

На заняття пішла у вісім років, 
навчатися великого бажання 
не  мала. Причиною тому була 
впевненість до  певного часу 
в тому, що навчати її будуть не-
правильно і будуть змушувати 
робити те, що вона не хоче. Про-
те, коли все  ж почала займати-
ся  — сподобалося, і з того часу 
закрутилося… Тепер її кімната 
заставлена кубками, дипломами 
та нагородами, їх у дівчини вже 
близько сотні. Але один із найцінніших — перший. Нещодавно ще два — юна 
співачка привезла з конкурсу в Естонії, там вона отримала друге місце в но-
мінації естрадного вокалу та перше — в народному. Проте довести їх було ще 
тим завданням, адже вмістити кубки дівчина мала в невеличку валізу. Насті це 
вдалося і тепер блискучі красені прикрашають полицю її кімнати.

Анастасія виконує здебільшого естрадні та народні пісні. Співає дівчина май-
же щодня, їй завжди раді на фестивалях, а рідні часто просять заспівати для 
них. Анастасія вважає, що лише займаючись улюбленою справою можна бути 
щасливим.

«Якщо тобі щось подобається, то просто потрібно це робити, не дивля-
чись ні на що», — каже дівчина.

ЗАКАРПАТЦІ У ВОРЗЕЛІ: делегація із 
Тячева відвідала «Уваровський дім»
Делегація із Тячева (Закарпаття) відвідала у Ворзелі ЦК «Уваровський дім», будівля 
якого визнана об’єктом культурної спадщини і пам’яткою архітектури та історії.

Г ості приїхали до  Бучі з робо-
чою поїздкою, щоб ознайо-
митися із стратегією розвитку 

бучанської громади.
Вони вивчають досвід роботи 

структурних підрозділів. А  також 
діляться власними напрацюван-
нями.

Вирішили завітати до  «Уваров-
ського дому», який є справжньою 
перлиною Ворзеля.

Будівлю у  стилі модерн звів 
у 1904–1906 роках київський купець 
1-ї гільдії Карл-Генріх Септер.

Згодом він продав її графині 
Наталії Уваровій, яка походила з 
відомої родини цукрозаводчиків 
та меценатів Терещенків.

Її чоловік граф Сергій Уваров був 

одним із директорів Київського відділення Росій-
ського музичного товариства.

У Ворзелі на  дачі у  подружжя часто гостювали 
один з перших авіаконструкторів та пілотів Росії 
Федір Терещенко та його товариш, видатний авіа-
конструктор, винахідник вертольоту Ігор Сікор-
ський.

Після революції 1917 року будівлю передали шко-
лі. На  початку 1920-х у  ній вчителював видатний 
український письменник Валер’ян Підмогильний.

У 1960–1970 роках в Уваровському домі працював 
шкільний аматорський кінотеатр, який визнавали 
найкращим на теренах СРСР.

На творчі зустрічі з дітьми приїздили відомі ре-
жисери та актори Сергій Параджанов, Олександр 
Роу, Георгій Мілляр та інші.
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Складові:
• Масло вершкове - 140 г
    • Цукор - 180 г
    • Яйце куряче - 2 шт.
    • Борошно пшеничне - 200 г
    • Горіхи волоські - 100 г
    • Молоко - 125 г
    • Вода (кипляча) - 3 ст. л.
    • Сода - 1/2 ч. л.
    • Яблуко - 2 шт.
    • Чорнослив - 150 г
    • Цукор - 1 ст. л.
Приготування:
Чорнослив заливаємо окропом хви-

лин на 10. Горіхи рубаємо ножем. М’яке 
масло збиваємо з цукром. Додаємо 
яйця по одному. Потім всипаємо соду, 
борошно і вливаємо молоко. Додаємо 
киплячу воду і перемішуємо тісто до 
однорідності. Всипаємо в тісто полови-
ну горіхів і виливаємо його в застелену 
папером форму для випічки. За тістом 
викладаємо нарізаний чорнослив, го-
ріхи і розкладаємо часточки яблук. 
Можна це все трохи притиснути рукою. 
Посипаємо цукром і випікаємо в розі-
грітій духовці при температурі 190 гра-
дусів хвилин 45.

ОСІННІЙ ПИРІГ З ЯБЛУКАМИ, ЧОРНОСЛИВОМ ТА ГОРІХАМИ

 ГОРОСКОП  ПЛАНУЄМО

15 СПРАВ, ЯКІ НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ ВОСЕНИ

Овен. Гороскоп на  ли-
стопад передбачає Ов-
нам досить проблем-

ний період, головні події яко-
го будуть пов’язані зі сферою 
фінансів і сімейними відно-
синами. Між тим труднощі, що 
утворилися в  минулих міся-
цях, нарешті почнуть відсту-
пати. Виявлена гнучкість і ро-
зумний підхід до  справ доз-
волять вам зітхнути з полег-
шенням до  кінця листопадо-
вої пори.

Телець. За  гороско-
пом на листопад Тель-
ці вступають в  порів-

няно сприятливий період. 
Головне  — вести себе мак-
симально чемно не  тільки з 
приємними вам людьми, але 
також з конкурентами і навіть 
недоброзичливцями: подіб-
на тактика допоможе уник-
нути конфліктів, негативно-
го впливу ззовні, а також по-
сприятиме благополучному 
вирішенню поточних питань.

Близнюки. Для Близ-
нюків третій місяць 
осені стане дійсно пе-
реломним моментом 

життя. Очікуються масштаб-
ні зміни, які можуть торкну-
тися будь-якої сфери життє-
діяльності. Давні пріоритети і 
плани втратять свою актуаль-
ність, не виключаються світо-
глядний переворот і перео-
цінка обставин, що привнесе 
позитивні тенденції в  усі по-
точні процеси.

Рак. За гороскопом 
на  листопад Раків че-
кає вельми неодно-
значний місяць. Про-

тягом всього періоду типовим 
представникам водної стихії 
знадобляться такі якості, як 
впевненість в собі і гнучкість. 
Тим часом зірки підбадьорю-
ють: цілеспрямовані натури 
будуть щедро винагороджені 
сприянням фортуни в  пріо-
ритетних сферах, правда, ре-
зультати змусять себе поче-
кати.

Лев. Гороскоп на  ли-
стопад обіцяє Левам 
продовження досить 

нестабільного етапу. Витрим-
ка, економний підхід до  бю-
джету і прагнення до  вну-
трішньої гармонії допомо-
жуть вам опинитися в  більш 
вигідному положенні в само-
му кінці місяця.

Діва. Для Дів настане 
порівняно вдалий пе-
ріод. Головне  — ви-
кластися по  максиму-

му в професійній сфері, про-
явити завзятість і цілеспря-
мованість. З перших днів ли-
стопада ваше матеріальне 
становище зміцниться, мож-
на зайнятися плануванням 
бюджету. Середина періо-
ду може принести деякі про-
блеми в  коханні. Зірки реко-
мендують вам бути більш по-
блажливими по  відношенню 
до коханої людини.

Терези.  Запорукою 
успіху для Терезів 
в цей період стане здо-

ровий спосіб життя. Збалан-
соване харчування, помірні 
фізичні навантаження, свіже 
повітря і спокійна атмосфера 
забезпечать бойовий настрій 
і посприяють вашій продук-
тивності. Перша третина ли-
стопада — вдалий момент для 
ділових знайомств і пошуку 
однодумців.

Скорпіон. Початок ли-
стопада ознаменуєть-
ся народженням пер-

спективних ідей і багатообі-
цяючих планів. Тим часом 
в  першій декаді зірки реко-
мендують вам приборкати 
свій палкий норов, запасти-
ся терпінням і утриматися від 
активних дій. Можливі про-
блеми, пов’язані зі сферою 
фінансів. Доведеться відмо-
витися від великих витрат.

Стрілець.  Листопа-
дова пора привне-
се істотні зміни у жит-
тя Стрільців. Особли-

во це стосується матеріаль-
ної сфери, а  також роботи і 
бізнесу. Початок місяця при-
несе несподівані пропозиції і 
певні перспективи, на  які ви 
абсолютно не  розраховува-
ли. Більш того, на  деякі про-
цеси в  важливих областях 
ви і зовсім не зможете впли-
нути: головне  — сформувати 
правильне бачення ситуації, 
тоді зміни обернуться для вас 
успіхом.

Козеріг.  Зірки обіця-
ють удачу в  амурних 
справах одиноким лю-

дям вашого символу. В  пер-
шій декаді ви маєте всі шан-
си для того, щоб познайоми-
тися з тією самою людиною, 
яка згодом виявиться вашою 
половинкою. Що ж до трудо-
вої діяльності: намагайтеся 
не брати на себе зайву відпо-
відальність протягом місяця, 
це загрожує емоційним виго-
ранням.

Водолій. Це буде до-
сить суперечливий 
місяць для Водоліїв, 

адже типові представники 
цього знаку не  стануть при-
слухатися до  порад оточую-
чих, а деякі і зовсім будуть зо-
середжені виключно на влас-
них інтересах. Початок ли-
стопада  — це відмінний мо-
мент для того, аби перегляну-
ти свої бажання, цілі і плани.

Риби. Гороскоп на  ли-
стопад обіцяє Рибам 
цілком вдалий період: 

третій місяць осені виявить-
ся для вас більш активним 
часом, ніж жовтень. Грошові 
надходження очікуються вже 
протягом перших десяти днів: 
бізнесмени і кар’єристи мо-
жуть розраховувати на  гар-
ний прибуток, а  також типо-
ві Риби отримають фінансо-
ві нарахування з абсолютно 
несподіваних джерел.

Листопад — найкращий час 
для самоаналізу

 СМАЧНОГО!

Листопад для всіх пройде під активним впливом ретроградного 
Меркурія. В цей час краще відмовитися від шопінгу, інвестицій, 
далеких відряджень і тривалих подорожей. А ось ретельний са-
моаналіз і спроби осмислення складних життєвих обставин при-
несуть непогані результати.

Дієвий спосіб запобігти депресії — завантажити себе важливими справами, які повернуть смак до життя та допомо-
жуть цікаво пережити осінь. Тож пропонуємо вам ідеї того, чим можна зайнятися осінньої пори.

1 Записатися на фітнес
Якщо влітку фітнес нам замінюють 

велосипед і прогулянки, то  восени і 
взимку фізична активність знижуєть-
ся. До  того  ж ми починаємо більше 
їсти. Тож встаємо з дивана — і бігом 
на тренування.

2 Розставити по  квартирі букети 
з листя

Осінні букети з пожовклого листя 
можуть бути нітрохи не гіршими, ніж 
літні  — з яскравих квітів. Додайте 
частинку осені в свій інтер’єр: постав-
те чудовий жовто-червоний букет 
на видне місце.

3 Наїстися яблук
Осінь — сезон яблук. Встигайте за-

пастися вітамінами на всю зиму. Їжте 
свіжі яблука і сушіть, варіть варення і 
компот, випікайте пироги. Пообіцяй-
те собі з’їсти всі яблука, які виростуть 
у вас на дачі.

4 Купити теплу ковдру або нову по-
стільну білизну

Купіть собі найтепліший, найза-
тишніший, найяскравіший плед. 
Або нову постільну білизну — спа-
ти ви в  ній будете солодше, ніж 
немовля.

5 Сходити у театр або на концерт
Спробуйте сходити  на концерт, 

про який давно мріяли, або на що-не-
будь незвичне. Наприклад, у театр, в 
якому грають гостро-соціальні виста-
ви або який славиться незвичайним 
підходом до постановки. Чи навпаки 
— на стару-добру класику, наприклад, 
на оперу чи оперету.

6 Спробувати новий чай
До ковдри і хорошого фільму чу-

дово пасує чашка гарячого чаю або 
какао. Тож запасіться декількома 
видами ароматного і незвичайного 
смачного напою.

7 Запакувати літні речі
Сарафани, босоніжки, шорти  — 

їм пора відправитися на  зимову 
сплячку. Складіть їх в  коробки або 
на найдальшу полицю. А коли будете 
прибирати літні речі, подумайте, чи 
є серед них ті, які за  останні кілька 
років ви не надягнули жодного разу, 
і відправте їх на  благодійність або 
розпродайте через сайти безкош-
товних оголошень.

8 Купити піжаму і аромалампу
Восени і взимку приємніше спати 

у  м’якенькій піжамі. А  розслабитися і 
відкинути негативні думки допоможе 
аромалампа з ефірними маслами ман-
дарина, меліси, лаванди або майорану.

9 Зробити фотосесію з листям
Кілька знімків в  осінньому листі 

нікому не  зашкодить. Або хоча  б одне 
селфі на телефоні. Просто так, для себе.

10 Знайти нове заняття
Вчити іноземну мову, малю-

вати олійними фарбами, ліпити з 
полімерної глини, зайнятися йогою, 
завести блог — почніть робити щось 
нове. Те, до  чого ніяк не  доходили 
руки. Розвивайтеся!

11 Прибрати в будинку та змінити 
інтер’єр

За літо в будинку накопичилося ба-
гато непотрібних речей? Саме час 

провести генеральне прибирання 
або навіть ремонт. Але якщо він 
не вписується в ваш осінній бюджет, 
можна просто переставити меблі 
або змінити фіранки на  яскраві і 
життєрадісні.

12 Зробити нову зачіску або 
стрижку

Або пофарбуватися в інший колір  — 
одразу отримаєте +100  до  настрою і 
впевненості в собі!

13 Прочитати надихаючу книгу
Іноді нам буває складно зва-

житися на  важливий крок, який 
докорінно змінить наше життя. 
Дуже хочеться, але піти і зроби-
ти просто не  вистачає сил. Спро-
буйте прочитати гарну надихаючу 
книгу: це може бути як художня 
література (наприклад, «Чайка 
на  ім’я Джонатан Лівінгстон» Рі-
чарда Баха), так і публіцистична 
(наприклад, мотивуюча «Почни» 
Джона Ейкаффа).

14 Приготувати особливу вечерю
Восени ми часто сидимо вдо-

ма, а значить, можна виділити один 
вечір, щоб підвищити свої кулінар-
ні навички. Приготувати що-небудь 
особливе і вишукане.

15 Придумати, чим ви будете за-
йматися на новорічні свята

Нічого страшного, що до  новоріч-
них канікул ще далеко  — купувати 
путівки на  відпочинок можна вже 
зараз. Або хоча  б просто почати 
складати план, що ви будете робити 
на Новий рік.

 ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ

Інформаційна 
агенція «ПОГЛЯД» 
запрошує на роботу: 

   

 водія з власним 
авто;  

 прибиральницю. 
Звертатись  

за телефоном:  
097-382-04-26

Туристична агенція 
МінтТревел  

запрошує на роботу 
  

 менеджера з 
туризму з досвідом 

роботи.  
Звертатись  

за телефоном:  
097-382-04-26


