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На ЧАСІ

21 червня – День медичного працівника

День Села

14 червня Всесвітній день донора крові

Запрацювала розширена
комплексна програма
підтримки учасників АТО/
ООС та учасників
Революції Гідності Стор. 3

Професійні, добрі,
відважні – медики
нашої громади

Вітали Гаврилівку
з днем народження!

Подаруй краплину
надії на життя…

Стор. 7

Стор. 6

Тема номера

Бородянка, Буча, Вишгород, Ірпінь
Яке місто стане райцентром?
У країні затверджено перспективні плани формування територій громад: маємо нову модель адміністративно-територіального устрою на базовому рівні.

Н

а черзі – формування нового субрегіонального рівня:
внесення на розгляд парламенту проєкту акта про
ліквідацію та створення нових районів.
Мінрегіон направив до Верховної Ради України проєкт
постанови, у якому серед запропонованих шести майбутніх районів Київщини – Бучанський.
Згодом у Київській облдержадміністрації на нараді
щодо нового районування запрошені представники місцевого самоврядування майбутнього субрегіонального
рівня на Київщині висловити свою позицію щодо розташування райцентру.
Бучанський міський голова, голова Київського регіонального відділення Асоціації міст України Анатолій
Федорук, який теж був присутній на засіданні, розповів
про результати цього опитування:
Розглядалося
чотири
умовні районні центри, які
зможуть виконувати цю
функцію: смт Бородянка, міста Ірпінь,
Буча, Вишгород.
Представники Бородянської громади ухвалили рішення і звернулися
із заявою, що віддають свій голос за
Бучу. Ірпінь залишився із голосами
тих трьох населених пунктів, які входять в їхню територіальну громаду.
За Вишгород – 1 голос. Решта присутніх, а це представники близько 20 адміністративних одиниць, висловили бачення, що потрібно саме в місті Буча розмістити
адміністративний центр майбутньої префектури (району) Північно-Західного регіону.

Народний
депутат
Ольга
ВасилевськаСмаглюк:
Взяла участь в урядовій нараді. По нашому 96 округу – попередньо – район буде
розміщено в Бучі. Позачергове
засідання уряду щодо ухвалення районування відбудеться в п’ятницю.

Освіта

У школах Бучанської громади
дозволено ЗНО

Рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від
5 червня протокол № 26, враховуючи рішення
Київської обласної комісії з питань ТЕБ та НС від
04.06.2020, введено послаблення протиепідемічних заходів на території Бучанської міської ОТГ.

Для розуміння, представники місцевого самоврядування не є дотичними до формування районів, вони лише
висловили свою позицію. Повноваження щодо формування субрегіонального рівня мають Кабінет Міністрів, профільне міністерство, Верховна Рада України, які найближчим часом мають визначитися щодо цих питань.
Більш детально – на сторінках БН

СПОРТ

Футбольний чемпіонат стартує 13 червня!
Важлива спортивна новина – V відкритий чемпіонат «БАНІ» (Бучанські аматорські незалежні ігри)
Бучанської міської об’єднаної територіальної громади стартує 13 червня 2020 року. Про це повідомив Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

У

спортивному сезоні цього року в чемпіонаті візьмуть участь 10 футбольних команд громади:
ФК «Курсор», Буча
ФК «Арсенал», Буча
ФК «КАтаН», Бабинці
ФК «Стальпрофіль», Буча
ФК «Буча-03», Буча
ФК «Зірка», Ворзель
ФК «Буча-Квартал», Буча
ФК «Олімпік», Буча
ФК «Фенікс»,Немішаєво
ФК «Чемпіон», Ірпінь.

УМОВА
Футбольні матчі проходитимуть на стадіонах міста та
БМОТГ із дотриманням умов карантину.

Стор. 4

НАГАДАЄМО
Переможцем чемпіонату в 2019 році стала команда із
Клавдієвого FC «Eurostone». Будемо уважно спостерігати за боротьбою футболістів-аматорів. Впевнені, кубок
переможця дістанеться сильнішому!
ДО РЕЧІ
Стадіон «Ювілейний» на час карантину хоч і був зачинений для відвідувачів, але працівники старанно його
підготували до майбутніх спортивних баталій. Тож футболістам буде зручно грати на якісному газоні.

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

Закінчення на стор. 2.

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

змінили правила реєстрації
місця проживання
Кабінет Міністрів розглянув внесення змін до Правил реєстрації
місця проживання.
епер під час реєстрації неповнолітньої
дитини не потребуватимуть документи, що підтверджують право на проживання в житлі за адресою реєстрації місця
проживання батьків/одного з батьків або
законного представника.
За відсутності цих документів, якщо
житло в іпотеці або в довірчій власності,
реєстрація місця проживання буде за згодою власника/співвласника житла, наймача або членів його сім’ї.
Також у заяві на реєстрацію місця проживання тепер можна вказувати, що
житло перебуває в іпотеці/довірчій власності як спосіб забезпечення виконання
зобов’язань.

Т

Українцям дозволили
міняти по батькові

За пpоєкт закону «Пpо внесення
змін до деяких законодавчих актів щодо права фізичної особи на
зміну по батькові» пpоголосували
247 депутатів. Раніше такі зміни
можливі були тільки, якщо батько змінював власне ім’я або якщо
відомості про нього, як про батька
дитини, викреслювали з актового
запису про народження.
Відтепер змінити по батькові зможе:
• особа з 16 років;
• особа з 14 років тільки за згодою
батьків;
• якщо над 14-річною особою встановлено опіку, тоді зміна за його
згодою;
• якщо один із батьків буде проти зміни, питання може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.
Заборона на зміну імені та по батькові є порушенням Конвенції про захист прав людини.
Нагадаємо, укpаїнка Наталя Гаpнага
наpодилася Володимиpівною, а стала
Юpіївною. Саме цим вона ствоpила пpецедент у Євpопейському суді та українському законодавстві. Десять років чеpез
суди жінка домагалася зміни по батькові. Коли їй було 12 pоків, тато пішов
із pодини. Відтоді щоpазу чути Наталя
Володимиpівна, каже, було нестеpпно.
Спpаву розглядали шість pоків.

Мінрегіон запропонував
створити на Київщині шість
районів

Про це повідомляється на сайті
«Децентралізація».
проєкті постанови щодо майбутніх районів в Україні, відправленій
Міністерством розвитку громад і територій на погодження до Верховної Ради
України, станом на 5 червня пропонується у Київській області 6 районів:
– Білоцерківський,
– Бориспільський,
– Бучанський,
– Обухівський,
– Переяславський,
– Фастівський.
Повідомляється, що проєкт не є догмою і можливі зміни.
«Ще вноситимуться пропозиції, які
будуть обов’язково розглянуті і, якщо
вони не суперечитимуть критеріям,
яким мають відповідати майбутні
райони, будуть враховані. Ключове –
майбутні райони повинні бути оптимальними за своїми параметрами, щоб
у них організувати ефективну систему
державного управління, зокрема формування на цьому рівні дієвих органів
виконавчої влади», – прокоментував
заступник міністра розвитку громад
та територій В’ячеслав Негода.

У

У школах Бучанської громади
дозволено ЗНО
В
Закінчення. Початок на стор. 1.
ирішено
дозволити
на
території
Бучанської міської ОТГ:
−− роботу пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) на
базі закладів загальної середньої освіти
Бучанської міської ОТГ, відповідно до
оновлених нормативних документів, з урахуванням профілактичних та протиепідемічних заходів, визначених постановою
Головного державного санітарного лікаря
України від 21 травня 2020 року № 24;
−− діяльність закладів харчування, приймання
відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів, зокрема
дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра
між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не більше чотирьох осіб
за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років), за умови, що суб’єкт господарювання, який провадить таку діяльність,
є оператором ринку харчових продуктів
відповідно до Закону України «Про основні
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального
захисту (зокрема захист обличчя, очей, рук)
і використання відвідувачами, крім часу для
вживання їжі, респіраторів або захисних масок, у тому числі виготовлених самостійно
та з дотриманням рекомендацій, визначених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 02 червня 2020
року № 32;

−− особам, які досягли 60-річного віку, не дотримуватися зобов’язання щодо самоізоляції;
−− проведення релігійних заходів за умови
здійснення контролю релігійною організацією за дотриманням фізичної дистанції
між учасниками не менше ніж 1,5 метра та
перебування не більше ніж однієї особи на
5 кв. метрах площі будівлі, якщо релігійний
захід проводиться в приміщенні, за умови
дотримання протиепідемічних заходів.
Із 10 червня 2020 року:
• Діяльність закладів культури, зокрема з
прийманням відвідувачів за рішенням
власника (органу управління), у тому числі
культурних заходів, за умови перебування
не більше однієї особи на 5 кв. метрах площі приміщення, де проводиться захід та з
дотриманням протиепідемічних заходів.
• Діяльність закладів, що надають послуги з
розміщення, крім дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, за умови дотримання протиепідемічних заходів.
Бережіть себе!
Пресслужба БМР

Новини України

Водіям-порушникам
посилять покарання
Міністерство внутрішніх справ ініціює законопроєкт, за яким громадяни, які постійно перевищують
швидкість, втрачатимуть права і
змушені будуть перескладати іспити в автошколі.

П

ро це повідомили в МВС із посиланням на заступника міністра
внутрішніх справ Антона Геращенка.
«Якщо штрафів назбирається більше ніж 10 чи 15, то така особа повинна лишитися без прав, і вона буде
змушена перескладати іспит на їх отримання», - зазначили у повідомленні.
Водночас Геращенко пояснив, що є
кілька можливостей сплачувати штрафи за перевищення швидкості в автоматичному режимі.
Перша – за допомогою QR-коду на
адміністративному протоколі, який
приходить на адресу реєстрації транспортного засобу. Порушник може
зайти і навіть переглянути момент
перевищення швидкості. Якщо смартфон підключено до системи банківських платежів, то штраф можна сплатити відразу.
Другий варіант – зареєструватися
на сайті «Електронний кабінет водія»,
куди штрафи будуть приходити як повідомлення.

Зверніть увагу!

РЕФОРМА

Нові райони після завершення децентралізації:
навіщо, їх повноваження та фінансування?

На основні питання представників місцевого самоврядування відповідав на пресконференції заступник міністра розвитку громад та територій
В’ячеслав Негода, який розповів про долю районів та плани парламенту
щодо нового адміністративно-територіального поділу.
об з 1 січня 2021 року вся система територіальної організації влади могла
ефективно працювати в нових умовах, потрібно провести вибори в жовтні
цього року на новій територіальній основі громад і районів.
Отже, не пізніше середини липня, до кінця цієї сесії парламенту, мають бути
ухвалені рішення про створення громад і районів.
Про повноваження та фінансування районів:
«Є частина повноважень, які громадам самим буде важко виконувати, і їх поки
можна залишити за райрадами. Це і спеціальна загальна середня освіта, і підтримка закладів охорони здоров’я вторинного рівня, і соціальний захист, і планування
території тощо. А от звідки будуть фінансуватися районні ради – чи з частини
податків, чи за рахунок окремої субвенції, чи ще якось – питання поки відкрите. Це маємо вирішити у змінах до Бюджетного і Податкового кодексів», – сказав
В’ячеслав Негода.
Тож на цей час частина питань залишається відкритою.
За матеріалами Political and legal consulting group

«Ірпіньводоканал»
відновлює прийом клієнтів

Щ

Принципи нового
районування
Київщини

У Київській обласній державній адміністрації відбулася нарада під
головуванням т.в.о голови КОДА
Василя Володіна щодо нового районування та формування адміністративно-територіальних одиниць
субрегіонального рівня.

К

рім керівництва області, в ній взяли
участь депутати різних рівнів, мери
міст, голови сільрад, представники громад
(м. Ірпінь, м. Буча, м. Вишгород, м. Вишневе,
м. Ворзель, Пісківська ОТГ, Бородянська
ОТГ, с. Гостомель, с. Козинець, с. Гореничі,
с. Коцюбинське, с. Мироцьке, с. Дмитрівка,
с. Бузова, с. Здвижівка, с. Петропавлівська
Борщагівка, с. Бабинці, с. Новопетрівське,
с. Михайлівка-Рубежівка, с. КлавдієвоТарасове та інші).

УКРУПНЕННЯ РАЙОНІВ
Наразі Київська область, як і решта областей країни, перебувають у процесі адміністративної реформи. А саме: укрупнення

районів. Замість 25-ти, які нині діють в області, планується створити вп’ятеро менше.
Що зумовить зменшення чиновницького
апарату та витрат на нього. Йдеться про
присутність регіональних відділень органів
виконавчої влади у новоутворених районних центрах. Що ніяк не перехрещується з
утворенням та діяльністю об’єднаних територіальних громад, задача яких: надавати
послуги своїм мешканцям та піклуватися
про їхнє комфортне та безпечне життя.
На сьогодні розглядають два варіанти
нового адміністративно-територіального
розподілу Київщини: з п’ятьма або шістьма
районами.

ВИВЧАЛИ ВІДПОВІДНО
ДО МЕТОДИКИ
Під час зустрічі обговорили визначення адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального рівня, зокрема
Північно-Західного регіону (тобто КиєвоСвятошинського району). Розглядали
відповідність смт Бородянки, м. Бучі, м.
Вишгорода та м. Ірпеня вимогам, що висувають до майбутнього райцентру.
Керівник області пояснив принцип, за яким
їх визначатимуть. Цю методику затвердило
Міністерство розвитку громад та територій.
До уваги беруть одразу кілька факторів:

У

Центрі
надання
адміністративних послуг, що в приміщенні Бучанської міської ради на
вул. Енергетиків, 12, прийматимуть два спеціалісти підприємства
«Ірпіньводоканал».
Графік роботи:
працюють з 8 до 17 години;
обідня перерва з 12 до 13 години.
Попереднього запису нема.

– Це мають бути міста районного значення з населенням понад 50 тис.
– Вони мають розташовуватися не ближче
як за 30 км до Києва.
– Віддаленість підпорядкованих населених пунктів: не більше 60 км від райцентру
тощо.
«Я однаково добре ставлюся до всіх жителів області. Для мене важлива воля громад
та дотримання методики, – сказав Василь
Володін, керівник області. – При цьому,
на сьогодні жоден із населених пунктів не
відповідає заявленим критеріям на 100%.
Та якщо безпристрасно аналізувати мапу
Північно-Західного регіону Київщини, то,
на мою думку, найбільше під них підпадає
Бородянка. Хоча більшість громад хочуть,
щоб центр був у Бучі».

ДУМКА ГРОМАД
Кожен із присутніх висловив власну думку та думку своїх громад: де і чому їм буде
зручніше мати новий районний центр. Всі
пропозиції було внесено до протоколу наради. До речі, більшість учасників висловилася за визначення райцентром міста Буча.
Протокол буде передано до профільного міністерства.
Пресслужба
Київської облдержадміністрації

єдина родина

У межах громади планується сформувати єдиний реєстр учасників АТО/ООС, осіб з інвалідністю, які отримали поранення на війні, учасників Революції Гідності та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих (померлих) ветеранів
війни, з метою формування індивідуального підходу до потреб кожного.

«З

Здоров’я
−− пільгове зубопротезування та слухопротезування;
−− соціальний супровід з метою подолання та мінімізації складних життєвих
обставин, зокрема, за потреби прове-

дення психологічної роботи;
−− безплатний доступ до спортивних залів та занять спортом;
−− залучення до місцевих змагань з різних видів спорту.

Підтримка
−− сприяння у пошуку та придбанні житла;
−− грошова компенсація витрат на ремонт житла;

БЛАГОУСТРІЙ

Актуально

«Інформацію» на дорогах
оновлюють

Нове авто аварійної служби
в громаді

У громаді розпочалися роботи з
нанесення дорожньої розмітки:
водіям і пішоходам буде простіше
самостійно регулювати рух.
а допомогою звичної інформації – маркування на покритті доріг, кожен учасник руху матиме чіткі
орієнтири. Нагадаємо, нещодавно для
проведення робіт було придбано пристрій, що забезпечить швидке і якісне
їх виконання.

З

Новенька машина, яка з’явилася
на вулицях міста, це чергове оновлення парку техніки КП «Бучанське УЖКГ».

іримо, що завдяки цьому якісне
надання послуг підприємством
стане більш оперативним.

З 31 травня 2020 року закінчилися
обмеження, пов’язані з нерестовим періодом, тож на водоймах
Київщини розпочинається рибальський сезон.
цей період на водоймах загального користування дозволяється вилов риби з берега та з човна
вудками усіх видів, із загальною
кількістю гачків не більше п’яти на рибалку та спінінгом з
блешнею.
Добова норма вилову
становить 3 кг (або один
трофей). Крім того,
існують мінімально
допустимі розміри
риби, при яких
її можна брати
в улов: сом – 70
см, судак – 42 см,
щука – 35 см, лящ –
32 см, короп – 25 см,
лин – 20 см та інші.
Заборона на вилов раків закінчується
з 1 липня, норма – 30 шт. Щодо підводного полювання, то воно дозволяється
гарпунними рушницями (без застосування аквалангів) та при наявності посвідчення підводного мисливця.
Використання заборонених знарядь
лову (сітки, ятері, павуки, екрани, драчі, ості та інші є грубим порушенням
правил рибальства (ч. 4 ст. 85 КУпАП)
та передбачає штраф до 680 грн, з кон-

У

Вшанування пам’яті
−− забезпечення догляду за могилами

Допомога дітям
−− оздоровлення та відпочинок влітку;
−− оздоровлення та відпочинок влітку дітей з матерями;
−− придбання канцелярського приладдя
до початку нового навчального року набір «Школяра»;
−− залучення до місцевих заходів та заходів, організованих благодійними та
громадськими організаціями;
−− за потреби - психолого-педагогічний
супровід у закладах освіти.
Культурні заходи
−− проведення екскурсій історичними
місцями Київської області.
Нагадаємо, програма була розроблена
за ініціативою родин загиблих учасників
АТО та підтримана депутатами на 79 сесії Бучанської міської ради.
Пресслужба БМР

НАША ГОРДІСТЬ

«Хоробрі серця»

Бучанської школи №1

Вітаємо переможців другого етапу
Всеукраїнського
заочного
конкурсу звітів про роботу роїв
Всеукраїнської
дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура») молодшої вікової групи.

Р
В

Ловись, рибко!

−− професійне навчання на замовлення
роботодавця та створення нових робочих місць;
−− створення і ведення реєстру звернень
членів сімей загиблих на отримання
земельних ділянок для будівництва й
обслуговування житлових будинків.

загиблих (померлих) учасників АТО/
ООС та Революції Гідності;
−− встановлення пам’ятників і монументальних скульптур учасникам, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України;
−− створення тематичних передач, публікації матеріалів про героїчні вчинки учасників АТО/ООС та учасників
Революції Гідності у місцевих ЗМІ.

фіскацією знарядь і засобів вчинення
правопорушення та незаконно добутих водних біоресурсів. Залежно від
заподіяних збитків (а саме нанесення
істотної шкоди), може також наступити кримінальна відповідальність за ст.
249 ККУ (незаконне зайняття рибним
промислом). Дана
стаття передбачає
штраф до 1 700
грн або обмеження волі на строк до
трьох років, з конфіскацією знарядь і
засобів промислу та
всього добутого.
Крім штрафу, порушник також має сплатити
збитки, нанесені рибному господарству за кожний незаконно
виловлений хвіст, незалежно від
розміру, відповідно до такс: судак – 510 грн, сом – 425 грн, щука
– 340 грн, сазан – 306 грн, білий
амур, товстолоб – 255 грн, лящ –
170 грн, лин – 119 грн, тарань (плітка) –
85 грн, краснопірка – 68 грн, плоскирка – 34 грн, карась – 17 грн, рак –
25,5 грн.
За вилов риби електровудкою, вибухівкою та шляхом потрави передбачена кримінальна відповідальність згідно ст. 249 ККУ з відшкодуванням всіх
нанесених збитків.
Якщо Ви стали свідком порушення
правил рибальства прохання оперативно повідомляти на «гарячу лінію».

ій 3-Б класу Бучанської школи №1
під назвою «Хоробрі серця» вибороли цю перемогу. Діти старанно працювали весь навчальний рік і досягли
своєї мети.
Окрема вдячність виховнику рою
Тетяні Богач та заступнику директора з
виховної роботи Ірині Фінчук за якісне
оформлення звіту.

ТОЛОКА

Пласт – місце для всіх

У Пластовому Вишкільному Центрі на толоку-прибирання зібралися вихованці Пласту Бучі, батьки дітей, що проходять виховну програму, та мешканці міста.

Ч

отири години інтенсиву і подвір’я
центру радує око своєю красою.
Керівник Пласту Ярослав Храпський
зазначив: «Для всіх бучанців нагадую,
що подвір’я центру є відкритим місцем,

тут можна прогулюватись та займатись
вуличним спортом». Поки ще центр на
карантині, і без постійної участі дітей
тут намагаються будувати дружню атмосферу волонтерства серед бучанців.

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

а 6 років ми переконалися, що мешканці нашої громади, яких обпалила
війна, мають різні потреби і звертаються з різними питаннями та проханнями про підтримку. В межах програми на
2020-2022 роки будемо створювати та
опробовувати систему, де потреби кожного будуть враховані», – прокоментував
Бучанський міський голова Анатолій
Федорук.
За його словами, буде впроваджено
соціальний паспорт потреб учасників
АТО/ООС, учасників Революції Гідності
та членів сімей загиблих з метою визначення видів соціальної допомоги й надання комплексу соціальних послуг індивідуально.
Програма розрахована на найближчі 2
роки. Одночасно Бучанська міська рада
допомагатиме за 5 основними напрямами:

На ЧАСІ

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Запрацювала розширена комплексна програма підтримки
учасників АТО/ООС та учасників Революції Гідності
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На часі
Наша гордість

Переможці обласного
конкурсу на кращий
суспільно значущий
проєкт учнівського
самоврядування

За рішенням обласного журі І
місце в номінації «Вибір професії
як життєвий проєкт» став проєкт
«PROFI - СТАРТ» Бучанської школи
№1, а в номінації «Київщина екологічна» ІІІ місце виборов проєкт
Бучанської Української гімназії
«Наші друзі».

В

ітаємо активне учнівське самоврядування закладів загальної
середньої освіти Бучанської міської
об’єднаної територіальної громади.
У конкурсі взяли участь педагоги та
представники органів учнівського самоврядування дітей та учнівської молоді, закладів освіти одинадцяти районів, семи міст та двох об’єднаних
територіальних громад області.

Учениця
Бучанської
школи
навчатиметься
в США

Кожного року найперспективніші представники молоді України
мають можливість навчатися в
американській школі і жити в сім’ї
протягом одного навчального
року безкоштовно.

Подаруй краплину надії
на життя…

У житті є ситуації, в яких ми повністю залежимо від оточуючих нас людей, від
їх професіоналізму, уважності, досвіду… Та сьогодні мова піде про людську
свідомість, доброту та любов до ближнього свого, саме з цими якостями
людини асоціюється донорство. Тому що кожен, хто хоча б раз здав кров,
розуміє, що подарував хворим шанс на життя.
ез донорської крові не можуть про- Хмельницькому, – згадує минулі часи ліводитися операції, бо в разі сильних кар-терапевт.
кровотеч, часто, щоб врятувати життя
– Здаю кров протягом чотирьох
пацієнту, треба не один літр цієї живиль- років, – ділиться власним досвідом
ної для організму речовини. Онкохворі Оксана Мариніч, терапевтична сестра
не можуть пройти такі необхідні для них Бучанського центру (ПМСД). – Я ввакурси терапії, які без переливання крові жаю, що це добра справа, яка під силу
просто неможливі. Постраждалі в ката- кожному й допоможе врятувати чиєсь
строфах вмирають, якщо на всіх не виста- життя. Для мене це обов’язок не тільки
чає донорської крові. Навіть материнство як медика, але й людини. Була така сизалежить від цього, адже під час важких туація, коли моїй сестрі потрібна була
пологів мами втрачають багато крові, що передує летальним наслідкам
– в цьому випадку донор рятує відразу два життя…
– Донорство – це почесний
обов’язок та свідомий підхід кожного громадянина, – ділиться Олег
Шунда, лікар-терапевт Бучанського
центру первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД). – Завдяки
донорству ми допомагаємо людям.
Це було актуально завжди і це особливо болюче зараз, коли на сході
України йдуть бойові дії. Оскільки
я лікар, усвідомлюю як важливо
поповнювати запаси донорської
крові, щоб у будь-який момент мати донорська кров, – ділиться пережитим
змогу врятувати життя й сам постійно Оксана Сергіївна. – Я тоді звернулася до
здаю кров. Це благородна місія, тому своїх колег, вони всі відгукнулися й стазакликаю всіх брати активну участь в ли донорами, що і врятувало життя моїй
донорстві. Адже кров необхідна постій- сестричці. Я їм за це дуже вдячна.
– Я намагаюся постійно здавати
но: при важких станах, при аваріях, дорожньо-транспортних пригодах, хворим кров, щоб допомогти якомога більшій
вкрай необхідні переливання крові, і це кількості людей. – розповідає Наталія
багатьом людям врятувало життя, – роз- Коваленко, медична сестра Бучанського
повідає Олег Іванович. – У мене в ін- центру (ПМСД). – Пам’ятаю, коли наституті був випадок, коли одногрупник роджувала моя невістка, їй потрібен
потрапив у важку ДТП, у нього виявили був кесарів розтин, і ми зверталися до
численні переломи трубчатих великих всіх знайомих, щоб допомогли та стали
кісток, і йому необхідне було перели- донорами, адже в неї рідкісна група кровання. Ми всією групою тоді здали кров, ві – третя негативна. Ще був випадок,
що і врятувало життя нашому товаришу, коли брату подруги потрібно було роякий наразі працює реаніматологом у бити переливання крові, ми всією роди-
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Правила життя

З
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льга Цвілюк, учениця Бучанської
школи №4 стала переможцем
програми культурного обміну майбутніх лідерів FLEX 2020.
Вітаємо з перемогою! Пишаємося
нашими учнями і вчителями та сподіваємося на подальші перемоги.
«Хвилювання охопило мене, коли
почула: «Вітаємо, ви стали фіналістом FLEX і наступний рік проведете
в Америці!» - зізналась Ольга.
Програма FLEX забезпечує:
−− дорожні витрати від дому фіналіста
до місця проживання в США й назад;
−− проживання в американській приймаючій родині;
−− навчання в американській школі;
−− щомісячну стипендію;
−− медичну страховку;
−− інформаційні матеріали та заходи,
передбачені програмою.
Бажаємо Ользі подальших успіхів.

отруйних змій в Україні розповсюджені лише гадюки. Загалом їх налічується близько 5 видів. Але частіше
трапляється гадюка звичайна чи гадюка степова. Найбільш небезпечні укуси
в ділянці голови, шиї, поблизу великих
кровоносних судин. Після укусу гадюк
трагічні наслідки бувають рідко, але деколи розвиваються тяжкі ускладнення.
Торік в Україні зареєстрували 363
звернення по медичну допомогу, причиною яких були укуси змій. У разі укусу невідомої змії не варто піддаватися
панічним настроям. Хвилювання стимулює прискорення серцевого ритму,
що сприяє швидкому проникненню отрути в кров. Необхідно дихати повільно
і глибоко. Для 30% людей укус гадюки
є безболісним та ніяк не шкодить, 40%
– відчуває гострий біль, а в місці укусу
з’являється набряк.

Як діє отрута змії?
Отрута гадюки справляє гемолітичну дію (викликає руйнування червоних
кров’яних тілець крові) на людський
організм. Після укусу на ураженому
місці спостерігається болючий набряк
з множинними дрібними крововиливами – геморагіями. Отрута швидко
вражає життєво важливі системи організму людини: з’являється загальна
слабкість, тиск знижується, виникає головний біль, задишка, запаморочення,
набряк тканин та запалення лімфатичних вузлів.
Що робити, якщо вкусила змія?
Укус гадюки надзвичайно рідко призводить до смерті. Водночас, якщо вас

укусила змія, варто одразу звернутись
по медичну допомогу, адже укус може
мати важкі прояви та серйозні наслідки. Особливо небезпечними вони є для
дітей, людей похилого віку та людей зі
зниженим імунітетом.

Обережно – змії!

Змії розповсюджені майже всюди
на земній кулі, за винятком полярних зон, а також деяких островів. Як
правило, змії самі на людину не нападають. Вони кусають у випадках
самозахисту, коли людина несподівано наступає, хапає рукою разом з
травою, переслідує їх.
Якщо транспортування до лікарні вимагає певного часу, надайте домедичну
допомогу постраждалому:
−− зберігайте спокій і стежте, щоб постраждалий менше рухався;
−− звільніть уражену частину тіла від
одягу, взуття, прикрас тощо;
−− на місце укусу накладіть стерильну
пов’язку з антисептиком;
−− дайте постраждалому воду – при укусі змії важливо багато пити;
−− якщо є аптечка, дайте постраждалому 1-2 пігулки від алергії;

14 червня Всесвітній день
донора крові
ною теж були донорами. Тому розумію,
якою важливою є місія здавання крові та
скільки життів можна врятувати, якщо
вчасно стати донором. Мої чоловік і син
підтримують мене в цій добрій справі й
самі часто долучаються до здачі. Донька
теж дуже хоче спробувати, однак наразі
має недостатню вагу, щоб стати донором.
– Я завжди готова здати кров, тому що
розумію наскільки це важливо, – пояснює Олена Чернікова, медсестра педіатричного відділення Бучанського центру
(ПМСД). – Я знаю, що багато людей бояться цієї процедури, та хочу запевнити,
що це зовсім не страшно та безпечно,
навіть корисно. Особисто для мене це
обов’язок як громадянина своєї країни
та свідомої людини, особливо у часи воєнних дій. Нещодавно був випадок, коли
маленькому хлопчикові потрібні були
донори, і я сподіваюся, що моя кров хоч
трішечки допомогла молодому життю, – ділиться Олена Олександрівна.
– На жаль, зараз багато хто потребує
медичної допомоги із застосуванням
донорської крові, брак якої прирікає
людей на смерть. Саме це спонукає
мене бути донором…
– Нещодавно був донором, тому що
дізнався, що наразі не вистачає донорської крові. Залишилося приємне
відчуття від думки, що зміг зарадити
людям, яким необхідна була допомога, тому мотивація у мене сильна, – ділиться враженнями Михайло
Михайлюк, охоронник Бучанського
центру (ПМСД). – Тим паче, що ця
процедура ще й корисна для власного
здоров’я, – запевнив Михайло Петрович.
Справді, бути донором корисно не
тільки для душевного людського стану,
але й для фізичного. Адже покращується серцево-судинне здоров’я. Регулярно
здаючи кров, зменшується її в’язкість.
Окрім цього, донорство зменшує кількість заліза, що окислюється у вашій
крові, адже надмірність його погіршує
стан серцево-судинної системи.
Тож приєднуйтеся до цієї шляхетної
та корисної місії! Це легко, варто лише
спробувати! Адже ставши донором, ви
подаруєте комусь краплинку надії та зцілите не одне життя…
Підготувала Тетяна Домарєва
−− під час транспортування покладіть
уражену кінцівку на підвищення.

Що не варто робити у разі укусу
змії?
−− не намагайтесь обробляти рану додатково;
−− не припікайте рану;
−− не накладайте джгут;
−− не висмоктуйте отруту: так вірогідність
зараження
збільшується, до того ж небезпеці піддається й людина, у якої отрута
опинилась у роті. Відсмоктувати отруту можна тільки у тому випадку,
якщо в найближчі години неможливо отримати медичну допомогу.
не вживайте алкоголь.
Від укусів змій можна вберегтися
Для цього слід дотримуватися певних правил:
−− не рухайтеся. Побачивши змію, не
робіть різких рухів та почекайте,
поки вона відповзе. Як правило, змія
не бачить нерухомий об’єкт.
−− одягайтеся відповідно. Якщо ви вирушаєте до місцевості, де можуть жити змії, вибирайте одяг, який захистить від укусів:
високі черевики та довгі штани з цупкої
тканини, які потрібно заправити у взуття.
−− перевіряйте місця відпочинку. Перед
тим, як сісти на траву, камінь, деревину чи колоду – постукайте ціпком,
палицею тощо.
−− не торкайтеся невідомих предметів
руками. Змії часто ховаються у старих пнях, скиртах сіна, під каменями
чи стовбурами дерев. Тому до цих
предметів краще не торкатися руками, а користуватися палицею.
Підготувала Ірина Паясь

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:2
0 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,11:50,12:20,12:35,13:10,3:50
«Любий, ми переїжджаємо».
13:45 «Одруження наослiп 4».
15:35 «Свiт навиворiт 10».
17:10 Т/с «Вiтер кохання».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Мiж нами, дiвчатами».
22:45 «Грошi».
0:00 «Дубiнiзми».

Iнтер

5:30,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,18:00,19:00,1:55 «Стосується
кожного».
11:10,12:25 Х/ф «Ательє Фонтану сестри моди».
15:55 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Кiнцi у воду».
23:45 Т/с «Слiдчий Горчакова».
0:50 Т/с «Таїсiя».

ICTV

4:55 Служба розшуку дiтей.
5:00 Т/с «Вiддiл 44».
5:50 Громадянська оборона.
6:40 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10,13:25 Т/с «Поганий хороший
коп».
12:45,15:45 Факти. День.
13:45,16:20 Х/ф «Сiкарiо».
16:30 Х/ф «Сiкарiо 2: Проти всiх».
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:05,21:20 Х/ф «Вулкан».
22:35 Свобода слова.
23:55 Х/ф «Випробування вогнем».
2:05 Х/ф «Смертельний список».

Новий канал

5:55,7:10 Kids` Time.
6:00 М/ф.
7:20 Вар`яти.
10:20 Improv Live Show.
12:10 Х/ф “Синя безодня”.
14:00 Х/ф «Синя безодня 2».
15:30 Х/ф «Я номер чотири».
17:20 Х/ф «Телепорт».
19:00 Таємний агент.
20:20 Х/ф «Шпигун по сусiдству».
22:00 Х/ф «Завжди кажи «так».

СТБ

5:25 Т/с «Слiпа».
9:55,14:50 Т/с «Пiзнє каяття».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:15 СуперМама.
19:10 Один за всiх.
20:15,22:40 Т/с «Та, що бачить
завтра».
23:00 Т/с «Анна-детектив».
0:55 Х/ф «Хто б казав».

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 Мiсiя: краса.
10:30,4:45 Реальна мiстика.
12:45 Агенти справедливостi.
14:45,15:30 Т/с «Жiночий лiкар».
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Iнша», 10 i 11 с.
23:30 Т/с «Iнша», 12 с.
0:20 Т/с «Шукаю тебе», 1 i 2 с.

ТК «Київ»

7:00 Ранок на карантинi.
10:00 Лiкар знає.
10:30,11:30,12:10,14:50 Афiша.
10:40,12:15,16:50,19:50,22:50 Київ
Reality.
10:50 Київськi iсторiї.
11:00 В голос.
11:40,12:20,18:50,20:50,23:15 Кияни.
11:50,19:40,23:35 Якiсне життя.
12:00 СТН - Брифiнг мера.
12:30 Прогулянки мiстом.
13:00,17:00,21:00,1:00,3:00 NewsRoom.
14:00,18:00 Д/с «Заборонена iсторiя»
15:00,19:00 СТН.
15:15 Т/с «Мердок», 6 i 7 с.
19:25,23:25 Служба порятунку.
20:00 Т/с «Окупованi», 1 с.
22:00 Т/с «Мердок», 8 с.
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:00 Час-тайм.
23:45 «Вiзерунок дня».
23:55 Голос Америки з Вашингтону.
0:00,5:00 «Тут i зараз».

Вівторок, 16 червня

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:15,1:25,3:30,5:20 Новини.
9:30 Т/с «Полдарк».
11:25 Телепродаж.
12:00,13:10,18:20,0:30,1:55 Суспiльна
студiя. Марафон.
15:10,21:30,23:55,5:50 UA:Спорт.
15:20 Погода.
15:25 «Грандiознi проекти: вулиця».
16:30 Д/с «Дикi тварини».
17:30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18:55 Д/с «Свiт дикої природи».
19:20 Д/с «Боротьба за виживання».
19:55 Д/с «Суперчуття».
21:40 #ВУкраїнi.
22:15 Святi та грiшнi.
0:00 Перша шпальта.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:2
0 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,11:50,12:20,12:35,13:10,4:40

Відповіді
на сканворд
у № 22

«Любий, ми переїжджаємо».
13:45 «Одруження наослiп 4».
15:30 «Свiт навиворiт 10».
17:10 Т/с «Вiтер кохання».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Мiж нами, дiвчатами».
22:45,2:35 Комедiя «Сестри».
1:00 Бойовик «Сек`юрiтi».

Iнтер

5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13:50,14:45,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок.
Вiдлуння вiйни».
18:00,19:00,1:55 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Кiнцi у воду».
23:45 Т/с «Слiдчий Горчакова».
0:50 Т/с «Таїсiя», 2 с.
3:25 «Орел i решка. Шопiнг».
4:35 М/с «Пригоди капiтана Врунгеля».
4:55 «Телемагазин».

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44».
5:35,20:15 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Х/ф «Перехресний вогонь».
12:00,13:20 Х/ф «Хлопчики-нальотники».
12:45,15:45 Факти. День.
14:35,16:25 Х/ф «Електра».
16:50 Х/ф «Шибайголова».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
21:25 Т/с «Розтин покаже».
23:25 Х/ф «Другий у командi».
0:55 Х/ф «Убий їх всiх».
2:35 Т/с «Поганий хороший коп».

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/ф.
7:20,1:30 Вар`яти.
9:20 Т/с «Грiмм».
12:00 Х/ф «Щелепи».
13:20,19:00 Аферисти в мережах.
21:00 Х/ф «Сталеве серце».
23:00 Х/ф «Бiлий слон». (18+).
0:40 Т/с «Загубленi».
2:20 Зона ночi.

СТБ

4:45,20:15,22:40 Т/с «Та, що бачить
завтра».
7:00 Все буде добре!
8:45 МастерШеф. Кулiнарний випускний.
11:35,12:30,14:50,15:35 Т/с «Коли ми
вдома».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:15 СуперМама.
19:10 Один за всiх.
23:00 Т/с «Анна-детектив».
0:55 Х/ф «Ну, хто б казав 2».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,4:1
5 Сьогоднi.
9:30 Мiсiя: краса.
10:30,4:35 Реальна мiстика.
12:45 Агенти справедливостi.
14:45,15:30 Т/с «Жiночий лiкар».
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Iнша», 13 i 14 с.
23:20 Контролер.
0:00 Т/с «Пробач», 1 i 2 с.

ТК «Київ»

7:00 Ранок на карантинi.
10:00 Лiкар знає.
10:30,11:30,12:10,14:50 Афiша.
10:40,12:15,16:50,19:50,22:50 Київ
Reality.
10:50 Служба порятунку.
11:00 В голос.
11:40,12:20,18:55,20:50,23:15 Кияни.
11:50,19:40,23:35 Якiсне життя.
12:00,23:45 «Вiзерунок дня».
12:30 Прогулянки мiстом.
13:00,17:00,21:00,1:00,3:00 NewsRoom.
14:00,18:00 Д/с «Заборонена iсторiя»,

5 с.
15:00,19:00 СТН.
15:15 Т/с «Мердок», 8 с.
16:00 Т/с «Окупованi», 1 с.
19:25,23:25 Київськi iсторiї.
20:00 Т/с «Окупованi», 2 с.
22:00 Т/с «Мердок», 9 с.
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:00 Час-тайм.
23:55 Голос Америки з Вашингтону.
0:00,5:00 «Тут i зараз».
1:55 Цивiлiзацiя Incognita.
6:00 Мультляндiя.

Середа, 17 червня

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:15,1:25,3:30,5:20 Новини.
9:30 Т/с «Полдарк».
10:30 Т/с «Дама пiд вуаллю».
11:25 Телепродаж.
12:00,13:10,18:20,0:30,1:55,4:50
Суспiльна студiя. Марафон.
15:10,21:30,23:55,5:50 UA:Спорт.
15:20 Погода.
15:25 «Грандiознi проекти: вулиця».
16:30 Д/с «Дикi тварини».
17:30,4:25 #ВУкраїнi.
18:55 Д/с «Свiт дикої природи».
19:20 Д/с «Боротьба за виживання».
19:55 Д/с «Суперчуття».
21:40 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:15 Т/с «Максимiлiан та Марiя
Бургундська».
0:00 Спiльно.
4:00 Енеїда.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:2
0 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,11:50,12:20,12:35,4:50 «Любий,
ми переїжджаємо».
13:05,14:30 «Одруження наослiп 3».
15:50 «Свiт навиворiт 10».
17:10 Т/с «Вiтер кохання».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Мiж нами, дiвча-

тами».
22:45,2:35 Комедiя «Дiвчина без
комплексiв».
1:05 Мелодрама «З iншого боку
лiжка».

Iнтер

5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13:50,14:45,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок.
Вiдлуння вiйни».
18:00,19:00,1:55 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Кiнцi у воду».
23:45 Т/с «Слiдчий Горчакова».
0:50 Т/с «Таїсiя».

ICTV

4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44».
5:35,10:10 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11:50,13:20 Х/ф «Крикуни».
12:45,15:45 Факти. День.
14:25,16:25 Х/ф «Крикуни 2: Полювання».
16:50 Х/ф «Вулкан».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:15 Секретний фронт.
21:25 Т/с «Розтин покаже».
23:25 Х/ф «Легiонер».

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:30,1:25,3:30,5:20 Новини.
9:30 Т/с «Полдарк».
11:25 Телепродаж.
12:00,13:10,18:20,0:30,1:55 Суспiльна
студiя. Марафон.
15:10,21:25,23:55,1:45,3:50,5:40
UA:Спорт.
15:20,5:50 Погода.
15:25 «Грандiознi проекти: вулиця».
16:30 Д/с «Дикi тварини».
17:30,18:55 Д/с «Свiт дикої природи».
19:20 Д/с «Боротьба за виживання».
19:55 Д/с «Суперчуття».
21:35 «Зворотнiй вiдлiк».

23:55 Х/ф «Божевiльний Будапешт».
1:55 Служба розшуку дiтей.
2:00 Зона ночi.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Понеділок, 15 червня

2020 року

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/ф.
7:20,1:00 Вар`яти.
9:20 Т/с «Грiмм».
11:40 Х/ф «Сталеве серце».
13:40 Любов на виживання.
17:10,19:00 Хто зверху?
20:50 Х/ф «Розбирання в Бронксi».
22:30 Х/ф «Деннi пес».

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

ТЕЛЕПРОГРАМА 15–21 червня
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БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

6
День села

З

начить, село має майбутнє, розвиватиметься, і сьогоднішні діти продовжуватимуть справу батьків і дідів.
– Нехай їхнє дитинство буде щасливим, виростуть вони славними українцями, які завжди пам’ятатимуть, що
їхній життєвий шлях розпочинався у
Гаврилівці – прекрасному населеному
пункті Бучанської родини, – зазначив у
своєму вітальному слові міський голова
Анатолій Федорук.

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

Слова вдячності за працю, любов до
життя, щасливі сторінки сімейної книги, які «золоті» подружжя гортають по
50 і більше років, він передав трьом родинам: Сучків, Ковальчуків та Зубків.

позашкільна робота
Закінчився навчальний рік, протягом якого дітки не лише здобули
освітні знання в школі. Талановиті
юні мешканці громади шукали себе,
розкривали свій творчий потенціал
у різних цікавих заняттях: рукоділля, художнє мистецтво, фотографії,
танці, вокал і багато іншого.

Вітали Гаврилівку
з днем народження!

За кілька днів до свята всього села, найщасливіші події постукали одразу у
дві родини: Полякових та Лінкевич, у яких народилися донька Дарія та синок Нікіта.

А ось у молодого подружжя Ігоря
Возного та Юлії Русіної, а також Олега
Василіва та Альони Бовтун, лише закладено перші цеглини в сімейну будівлю.
Завітали заступник Бучанського
міського голови Сергій Шепетько, в.о.
старости села Олег Покрасьон та депутат КОР Олександр Колодій і до родини загиблого Героя АТО – Анатолія та

Валентини Устименків, які втратили
сина на сході.
У свято завжди приходять із подарунками і квітами: сьогоднішнє не стало
виключенням. Тож щасливої долі кожній Гаврилівській родині!
Нехай добрі справи линуть далеко за
межі громади! Зі святом!
Пресслужба БМР

Підсумок досягнень
талановитих вихованців

Новації у парку

Зелена брама
і велетенські
метелики

Назву для арки, що на набережній
Бучанського міського парку, обирали всією громадою. Напередодні КП «Бучазаленбуд» повідомив,
що голосування закінчилося, й
подякував за проявлену активну
позицію.

П

ереможцем стала назва – Зелена
брама: 29,4% від загальної кількості голосів!
Віктор Галущак, директор КП
«Бучазеленбуд» розповів:
«Наші громадяни запропонували
багато креативних назв для романтичної локації. Найцікавіші з них
обов’язково знайдуть своє місце в нашому улюбленому парку».
Публікуємо перелік назв, а вам залишається запропонувати, які локації
так назвати:
Арка кохання,
Зелена брама,
Міст кохання,
Зелене перевесло,
Арка-Лель,
Ворота весни,
Арка ніжності,
Бучарка,
Бучанська брама,
Арка єднання громади, або громад,
Арка єднання,
Арка об’єднання громади,
Арка бажань,
Арка Штамма, або Михайла
Булгакова.

Б

учанський Центр позашкільної роботи (БЦПР) поділився творчими
звершеннями своїх вихованців #талантитвоїкиївщино.
«Наші досягнення, здобутки, перемоги
у 2019-2020 навчальному році за різними
напрямами позашкільної освіти», – розповідають у БЦПР і показують чудові роботи маленьких творців.
Тож
знайомтеся!
Вихованці
Бучанського центру позашкільної роботи є призерами та лауреатами багатьох
конкурсів обласного, Всеукраїнського та
Міжнародного рівнів:
12 призерів Всеукраїнського рівня;
27 призерів обласного рівня;
1 лауреат Міжнародного рівня.
Велика подяка педагогам, які доклали
чимало зусиль, щоб діти показали свої
здібності на високому рівні.
Працівники БЦПР висловили особливу подяку батькам, які невпинно надихають та підтримують своїх дітей.
Бучанський центр за цьогорічні досягнення отримав також подяку від комунального закладу Київської облради «Центр творчості дітей та юнацтва
Київщини».
Радіємо за успіхи дітей та БЦПР!
Бажаємо й надалі отримувати перемоги
та з натхненням йти до нових успіхів!

МЕТЕЛИКИ ПРИЛЕТІЛИ
Ті, хто у вихідні завітав до парку, бачили чудову галявину з різнокольоровими метеликами. Впевнені, що відпочинок на ніжній зеленій траві поруч
із такою красою зарядив відвідувачів
енергією на весь робочий тиждень.
Якщо ви не бачили нових метеликів,
обов’язково заплануйте прогулянку
парком!
І поспішайте, адже сюди всі повертаються знову і знову. На щастя, розміри парку дозволяють «загубитися» і
залишитися наодинці з природою.

Професійні, добрі, відважні –
медики нашої громади
Лікарі Бучанської ОТГ, як і медики з усього світу, сьогодні ведуть
боротьбу зі світовою пандемією:
впевнено зустрічають виклики
сьогодення, чітко виконують
щоденну роботу, розуміючи
свою велику відповідальність.
одня лікарі, медичні сестри
чесно виконують свій обов’язок. І захищають нас усіх, бережуть
здоров’я і життя кожного громадянина. А крім того, мріють, захоплюються Бучанською громадою і
щиро люблять свою справу.

Лікар – це страж здоров’я
людського
Петренко Ємілія Михайлівна, сімейний лікар Луб’янської амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги
мілія
Михайлівна
родом
із
Тернопіль
щини, за направленням
1980 року потрапила в Луб’янку і працює сімейним лікарем донині.

Є

Щ
Микола Іванович розпочав свою
трудову діяльність у селі, а потім отримав направлення в Бучу. І був час,
коли наполегливо запрошували в
Ірпінь, але лікарю дуже сподобалася
Буча, тож уже 43 роки він незмінно
працює саме тут. І лікував сім’ї навіть
поколіннями.
– Медик – другий після Бога, який
допомагає всім людям. Але від лікарів
залежить лише 10 відсотків людського
здоров’я, ще 10% – від природи, а все
інше – вибір людини, як поводитися,
як жити, – вважає лікар з великим досвідом. – Ми лише рекомендуємо, підказуємо.
Стоматолог Микола Іванович радить берегти зуби і доглядати за ними.
– Навіть якщо не вистачає одного
зубчика, то ми вважаємо – немає двох,
адже немає антагоніста. І відповідно
до досліджень, вже неправильно функціонує шлунок, – каже лікар. – А далі
підшлункова, печінка і… весь організм
страждає.
Рекомендації прості, але дуже важливі: правильно чистити зуби вранці і
ввечері різними пастами, і приходити
на огляд до фахівців.
Головне побажання від лікаря всім:
– Будьте здорові!

На роботу завжди йду із задоволенням

льга Дмитрівна молодим спеціалістом потрапила в Ірпінську центральну лікарню, але незабаром почала
працювати тоді ще в Бучанській поліклініці.
Уже 20 років її професійна діяльність
пов’язана з нашим містом. Лікар зізналася: крім того, що Буча – гарна, тут ще
й привітні люди, тому їй дуже приємно
працювати.
Колись обрала професію медика,
тому що любить допомагати людям. І
саме в цьому знайшла своє покликан-

ня. А крім того, мама і тато хворіли на
цукровий діабет, тож коли була можливість піти працювати саме ендокринологом, обрала цей напрям ще і в надії
допомогти своїм близьким побороти
хворобу.
– У медицині ми вчимося все життя, – вважає лікар-ендокринолог. –
І крім того, що в нас є необхідним для
підвищення кваліфікації, досліджуємо
набагато більше. Вивчаємо детально
спеціалізацію, яку обрали.
Глобальні життєві мрії Ольги
Клоченко здійснилися, за що вона
дуже вдячна. Але в умовах перехідного
періоду у зв’язку з медичною реформою ще є багато проблем, непорозумінь, неузгодженості для вторинної
ланки медицини. Тож лікар дуже хоче,
щоб все якнайшвидше вирішилося і
вторинна ланка вийшла на гідний рівень.
– Завжди на роботу йду із задоволенням, – впевнено каже Ольга
Дмитрівна. – Мені подобається те,
що я роблю, подобається спілкування
з людьми і намагаюся завжди їм допомогти.

Саме медики дарують здоров’я людям,
рятують від найрізноманітніших хвороб. Тому образ медика в уяві багатьох

людей пов’язаний з надією і захистом. А
зараз – тим паче.
До важкої праці медика мотивує любов до обраної серцем справи.
– Я взагалі щаслива, бо обрала професію
до душі. Маю щастя бути самою собою.
Лікарка радить людям не так гостро реагувати на негативні новини і вірити в те,
що ми незабаром поборемо всі негаразди.
– Будьте обережні, дотримуйтеся правил карантину, подбайте про власний
захист і здоров’я, яке великою мірою залежить від кожного з нас. Терпіння і здоров’я
бажаю усій громаді.

Ольга Клоченко, лікар-ендокринолог Бучанського консультативно-діагностичного центру

О

Я щаслива, що
обрала професію
до душі

Оксана Бруяка, завідувач Гаврилівської амбулаторії, зазначає, що
колектив в умовах епідемії працює
злагоджено.
– Допомагати людям – надзвичайно
благородна справа. А професія медика
– найгуманніша, адже вона покликана
стояти на сторожі людського життя.

Робота в селі має гарний плюс –
монопрактика

Латкун Олена Валеріївна, сімейний лікар Блиставицької амбулаторії загальної практики сімейної медицини
– Відтепер з’явилося нове в професії:
лена Валеріївна мала досвід роботи в Бородянці та в Києві, а вже 12 консультації в телефонному режимі.
років працює у Блиставиці і їй це дуже Це теж своя особливість: потрібно праподобається.
вильно розібратися із симптомами, для
– Колектив гарний, і місце дуже того, щоб вирішити: людині лікуватися
приємне, – зізнається лікар і додає: – вдома чи потрібно прийти в амбулатоМолодий колектив, заохочується ініці- рію, або ж направити в стаціонар. Треба
атива, самостійність. Тобі довіряють. зуміти відфільтрувати потрібне, щоб не
Працюєш із задоволенням. Хочеться пропустити важливі симптоми, – розвиконувати роботу добре для всіх: для повідає Олена Латкун. І впевнено додає:
себе, колективу і людей.
– Поки справляємося.
Лікар вважає, що медик зараз – це
Олена Валеріївна вважає, що всім
людина, яка відповідає за дуже багато. медикам необхідно продовжувати вчиУ селі амбулаторія сімейної медицини. тися: багато читати, брати участь у
А це значить, потрібно людину напра- конференціях, симпозіумах, зараз дуже
вити, підказати, що робити, правильно багато онлайн-спілкування. І це все запоставити діагноз.
стосовувати на практиці.

О

– Найголовніше зараз в медицині – розвиватися, не стояти на місці.
Враховувати досвід колег, напрацьовувати свій, тому що медик без досвіду
– це не лікар, – вважає Олена Латкун.
– Робота в селі має гарний плюс – монопрактика дуже багато дає. Стаєш дійсно
сімейним лікарем, ні на кого не розраховуєш.

– Це моє життя, – каже Ємілія
Михайлівна. – Зараз стало трохи легше.
Адже екстрена і невідкладна допомоги
беруть на себе роботу в нічний час та
вихідні. А раніше… Вночі або у вихідні,
святкові, відпустка, бувало сам хворий
чи дитина із температурою лежить.
А маєш іти на виклик, адже лікар лише
один на все село.
І хоча Ємілія Петренко каже, що втомилася, і з новими технологіями тяжко,
але вправно працює з комп’ютером. І
зізнається, що коли вже розібралася та
ввела всі дані в цифровому вигляді, то
стало дуже зручно.
– Лікар – це страж здоров’я людського, – вважає Ємілія Петренко.
Адже за 40 років практики вона мала
дуже багато пацієнтів і всім допомагала, всіх лікувала.

Найбільша винагорода
для лікаря – задоволені
результатом пацієнти

Катерина Блінова, завідувач Бучанської амбулаторії сімейної медицини №3

Л

ікарка розповідає, що прикладів
самовіддачі у роботі серед бучанських медиків сьогодні є достатньо.
– Нас переповнює відчуття згуртованості та розуміння того, що ми
є медики і потрібно працювати і не
боятись ситуації, яка складається.
Сьогодні ми не маємо права відвертатись і продовжуємо боротись у будьяких умовах.
Медик для Катерини Блінової –
це покликання. Цей свідомий вибір
зробив її професіоналом своєї справи,
якого дуже поважають і цінують колеги та пацієнти.
– Найбільше надихає в роботі результат діяльності. Коли пацієнти задоволені — це найбільша винагорода для
лікаря. Справжній лікар – це не той,
хто пізнав і глибоко вивчив медицину,
а той, хто усвідомлює свій обов’язок
перед людьми. У великому і неоплатному боргу всі ми перед лікарями, схиляємося перед їхньою мужністю, адже
завдяки їм тримається і рухається світ.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Бригинський Микола Іванович,
завідувач стоматологічного відділення Бучанського консультативно-діагностичного центру.

21 червня – День медичного працівника
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Лікар допомагає всім

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

громади
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№ 23 від 11 червня 2020 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

8

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
СТБ

7:00 Все буде добре!
8:45 МастерШеф. Кулiнарний
випускний.
11:45,12:25,14:50,15:40 Т/с «Коли ми
вдома».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:15 СуперМама.
19:10 Один за всiх.
23:00 Т/с «Анна-детектив».
0:55 Х/ф «Дивiться, хто тепер заговорив».

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 Мiсiя: краса.
10:30,4:00 Реальна мiстика.
12:45 Агенти справедливостi.
14:45,15:30 Т/с «Жiночий лiкар».
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Iнша», 15 i 16 с.
23:20 Зоряний шлях. Вечiр.
0:00 Т/с «Вiдчайдушний домогосподар», 1 i 2 с.

ТК «Київ»

7:00 Ранок на карантинi.
10:00 Лiкар знає.
10:30,11:30,12:10,14:50 Афiша.
10:40,12:15,16:50,19:50,22:50 Київ
Reality.
10:50,19:25,23:25 Київськi iсторiї.
11:00 В голос.
11:40,12:20,20:50,23:15 Кияни.
11:50,19:40,23:35 Якiсне життя.
12:00 СТН - Брифiнг мера.
12:30 Прогулянки мiстом.
13:00,17:00,21:00,1:45,3:35 NewsRoom.
14:00,0:00 Д/с «Заборонена iсторiя»
15:00,19:00 СТН.
15:15 Т/с «Мердок», 9 с.
16:00 Т/с «Окупованi», 2 с.
18:00,2:40 Погоджувальна рада.
20:00 Т/с «Окупованi», 3 с.
22:00 Т/с «Мердок», 10 с.
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:00 Час-тайм.
23:45 «Вiзерунок дня».
23:55 Голос Америки з Вашингтону.

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

Четвер, 18 червня

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00
,23:15,1:25,3:30,5:20 Новини.
9:30 Т/с «Дама пiд вуаллю».
11:25 Телепродаж.
12:00,13:10,18:20,0:30,1:55,4:50
Суспiльна студiя. Марафон.
15:10,21:30,23:55,5:50 UA:Спорт.
15:20 Погода.
15:25 «Грандiознi проекти: вулиця».
16:30 Д/с «Дикi тварини».
17:30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
18:55 Д/с «Свiт дикої природи».
19:20 Д/с «Боротьба за виживання».
19:55 Д/с «Суперчуття».
21:40,4:25 Схеми. Корупцiя в деталях.
22:15 Т/с «Максимiлiан та Марiя
Бургундська».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».

7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:2
0 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,11:50,12:20,12:35,13:10,3:55
«Любий, ми переїжджаємо».
13:45 «Одруження наослiп 3».
15:25 «Свiт навиворiт 10».
17:10 Т/с «Вiтер кохання».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Мiж нами, дiвчатами».
21:45 «Право на владу».
0:30 Бойовик «Шафт».
2:10 Мелодрама «З iншого боку
лiжка».

Iнтер

5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13:50,14:45,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок.
Вiдлуння вiйни».
18:00,19:00,1:50 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Кiнцi у воду».
23:45 Т/с «Слiдчий Горчакова».
0:50 Т/с «Таїсiя».
3:20 «Орел i решка. Шопiнг».

ICTV

4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44».
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
11:55,13:20 Х/ф «Iнтимний словник».
12:45,15:45 Факти. День.
14:35,16:20 Х/ф «Хлопчики-нальотники».
17:00 Х/ф «С.В.О.Т.: В облозi».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:15 Анти-зомбi.
21:25 Т/с «Розтин покаже».
23:25 Х/ф «Не вiдступати i не здаватись».

Новий канал

6:00 М/ф.
7:20,1:50 Вар`яти.
9:20 Т/с «Грiмм».
12:00 Х/ф «Розбирання в Бронксi».
13:40 Гастарбайтери.
17:10,19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Iноземець».
23:00 Х/ф «Пасажир».
1:00 Т/с «Загубленi».
2:40 Служба розшуку дiтей.

СТБ

7:00 Все буде добре!
8:45 МастерШеф. Кулiнарний
випускний.
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
14:50 МастерШеф. Кулiнарний
випускний.
15:35 Т/с «Коли ми вдома».
18:15 СуперМама.
19:10 Один за всiх.
23:00 Т/с «Анна-детектив».
0:55 Х/ф «Знову вдома».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
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Сьогоднi.
9:30 Мiсiя: краса.
10:30,3:50 Реальна мiстика.
12:45 Агенти справедливостi.
14:45,15:30 Т/с «Жiночий лiкар».
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Iнша».
23:20 По слiдах.
0:00 Т/с «Доля на iм`я Любов», 1 i 2 с.

ТК «Київ»

7:00 Ранок на карантинi.
10:00 Лiкар знає.
10:30,11:30,12:10,14:50 Афiша.
10:40,12:15,16:50,19:50,22:50 Київ
Reality.
11:00 В голос.
11:10,19:40,23:35 Якiсне життя.
11:40,12:20,20:50,23:15 Кияни.
12:00,23:45 «Вiзерунок дня».
12:30,19:25,23:20 Прогулянки мiстом.
12:40 Київськi iсторiї.
13:00,17:00,21:00,1:45,3:00 NewsRoom.
14:00,0:00 Д/с «Заборонена iсторiя»
15:00,19:00 СТН.
15:15 Т/с «Мердок», 10 с.
16:00 Т/с «Окупованi», 3 с.
18:00,2:40 Київ-Live.
20:00 Т/с «Окупованi», 4 с.
22:00 Т/с «Мердок», 11 с.
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:00 Час-тайм.
23:55 Голос Америки з Вашингтону.

П’ятниця, 19 червня

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00
,23:15,1:25,3:30,5:20 Новини.
9:30 Т/с «Дама пiд вуаллю».
11:25 Телепродаж.
12:00,13:10,18:20,0:30,1:55,4:50
Суспiльна студiя. Марафон.
15:10,21:30,23:55,5:50 UA:Спорт.
15:20 Погода.
15:25 «Грандiознi проекти: вулиця».
16:30,20:30,21:40 Д/с «Дикi тварини».
17:25 VoxCheck.
17:30,4:25 Перша шпальта.
18:55 Д/с «Свiт дикої природи».
19:20 Д/с «Боротьба за виживання».
19:55 Д/с «Суперчуття».
22:15 Свiтова медицина. Камбоджа клiнiка Тонлесап.
22:45 Свiтова медицина. Камбоджа останнiй з КРУ.
0:00 Схеми. Корупцiя в деталях.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,4:2
0 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,11:50,12:20,12:35,13:10 «Любий, ми переїжджаємо».
13:45 «Одруження наослiп 3».
15:35 «Свiт навиворiт 10».
17:10 Т/с «Вiтер кохання».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Лiга смiху. Дайджест».
22:00 «Вечiрнiй квартал».
23:20 Бойовик «Облога».
1:30 «#Гуднайтшоу Валерiя Жидкова».
5:20 «Свiтське життя».

Iнтер

15–21 червня 2020 року

5:30,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13:50,14:45,15:40,23:45 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок.
Вiдлуння вiйни».
18:00,1:35 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».
3:05 «Чекай на мене. Україна».

ICTV

4:30,0:45 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44».
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Анти-зомбi.
11:00,13:15 Х/ф «Не вiдступати i не
здаватись».
12:45,15:45 Факти. День.
13:20 Х/ф «Легiонер».
15:10,16:20 Х/ф «Другий у командi».
17:25,20:10 Дизель-шоу.
18:45 Факти. Вечiр.
22:50 «На трьох».

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/ф.
7:20,1:00 Вар`яти.
10:30 Половинки.
12:20 Топ-модель по-українськи.
17:20 Х/ф «Шпигун по сусiдству».
19:00 Х/ф «Карате-кiд».
21:50 Х/ф «Медальйон».
23:30 Х/ф «Вбивцi на замiну». (18+).
2:25 Служба розшуку дiтей.

СТБ

4:45,20:50,22:40 Т/с «Та, що бачить
завтра».
7:00,19:00 Наречена для тата 3.
8:50,14:50,18:15 Т/с «Слiпа».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
9:30,4:00 Реальна мiстика.
11:00 Т/с «Будь що буде».
14:45,15:30 Т/с «Жiночий лiкар».
20:10 Гучна справа.
21:00 Свобода слова Савiка Шустера.
0:00 Т/с «Я тебе знайду», 1 i 2 с.

ТК «Київ»

7:00 Ранок на карантинi.
10:00 Лiкар знає.
10:30,11:30,12:10,14:50 Афiша.
10:40,12:15,16:50,19:50,22:50 Київ
Reality.
11:00 В голос.
11:10,19:40,23:35 Якiсне життя.
11:40,12:20,18:55,20:50,23:15 Кияни.
12:00 СТН - Брифiнг мера.
12:30,12:45 Прогулянки мiстом.
13:00,17:00,21:00,1:00,4:00 NewsRoom.
14:00,18:00 Д/с «Заборонена iсторiя»,
15:00,19:00 СТН.
15:15 Т/с «Мердок», 11 с.
16:00 Т/с «Окупованi», 4 с.
19:25,23:25 Київськi iсторiї.
20:00 Т/с «Окупованi», 5 с.
22:00 Т/с «Мердок», 12 с.
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:00 Час-тайм.
23:45 «Вiзерунок дня».
23:55 Голос Америки з Вашингтону.
0:00,6:00 «Тут i зараз».

Субота, 20 червня

UA:Перший

6:00,11:40 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,2:30,5:30 Новини.
9:30 Х/ф «Марiя Терезiя».
12:30 Ще бiльше про дiджитал.
13:30 Свiтова медицина. Камбоджа клiнiка Тонлесап.
14:00 Свiтова медицина. Камбоджа останнiй з КРУ.
14:30 Телепродаж.
15:00 Країна пiсень.
16:00 Т/с «Максимiлiан та Марiя
Бургундська».
18:00 Д/с «Iсторiї вулканiв».
18:30 Д/с «Експедицiя зi Стiвом
Бекшеллем».
19:30 Д/с «Боротьба за виживання».
20:00 Д/ф «Острови: Азорськi острови. Вiдкривачi, кити, вулкани».
21:20 Д/с «Суперчуття».

22:00 Х/ф «Велика краса». (18+).

Канал «1+1»

6:15,7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00,2:30 «Свiт навиворiт».
17:30 Комедiя «Таксi».
19:30,5:15 «ТСН».
20:15 «Вечiрнiй квартал».
23:10,0:10 «Свiтське життя».

Iнтер

6:40 «Слово Предстоятеля».
6:50 Х/ф «Не було б щастя».
8:00 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня».
10:00 «Корисна програма».
11:00 Х/ф «Закоханий за власним
бажанням».
12:40 Х/ф «Вийти замiж за капiтана».
14:30 Х/ф «Найпривабливiша i найсимпатичнiша».
16:00 Х/ф «Не можу сказати «прощай».
17:50,20:30 Т/с «Слiдчий Горчакова».
20:00 «Подробицi».
22:40 «Концерт Крiстiни Орбакайте
«Безсонниця».

ICTV

5:00 Факти.
5:30 «На трьох».
6:15 Перше, друге i компот!
7:10 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».
10:35,13:00 Т/с «Невиправнi».
12:45 Факти. День.
14:35 Х/ф «Одинак».
16:40 Х/ф «Чорна дiра».
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Хронiки Рiддiка».
21:15 Х/ф «Примарний патруль».
23:00 Х/ф «47 ронiнiв».

Новий канал

7:30 Таємний агент.
8:50,2:00 Вар`яти.
10:10 Хто зверху?
14:00 Х/ф «Завжди кажи «так».
16:00 Х/ф «Карате-кiд».
18:40 Х/ф «Людина-павук: Повернення додому».
21:00 Х/ф «Людина-павук: Далеко вiд
будинку».
23:30 Х/ф «Деннi пес».

СТБ

7:10 Т/с «Коли ми вдома».
9:05 Неймовiрна правда про зiрок.
10:00 Т/с «Папаньки 2».
15:10 СуперМама.
19:00 МастерШеф. Професiонали 2.
21:25 Врятуйте нашу сiм`ю 2.
23:55 Х-Фактор.

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,3:15 Реальна мiстика.
7:50 Т/с «Iнша», 10-16 с.
15:20 Т/с «Iнша».
16:45 Т/с «Здрастуй, сестро», 1 i 2 с.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Здрастуй, сестро».
23:15 Т/с «Будинок на холодному
ключi», 1-3 с.

ТК «Київ»

7:00 Мультляндiя.
8:00 Ранок.
9:00 Лiкар знає.
10:00 Зiрковий смак.
10:40,14:35,17:50,19:10 Якiсне життя.
11:00 Погоджувальна рада.
12:00 Київ Live.
13:00,15:00 СТН.
13:15,18:00 «Тут i зараз».
14:20 Служба порятунку.
15:20 Т/с «Мердок», 12 с.
16:10 Т/с «Окупованi», 5 с.
17:00,21:00,23:15 Тижневик. Регiони.
17:20,23:35,5:00 Цивiлiзацiя Incognita.
19:00 Добрi новини.
19:30 Т/с «Вiра», 29 с.
21:20,23:00 Х/ф «Товстун на ринзi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

Неділя, 21 червня

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:05,8:05 Доброго ранку, Країно!
7:00,8:00,8:55,21:00,2:30,5:30 Новини.
9:00 Божественна Лiтургiя у Свято-Михайлiвському кафедральному
соборi Православної Церкви України
та всеукраїнська молитва.
11:00 Недiльна Лiтургiя Української
Греко-Католицької Церкви.
12:30 Недiльна Свята Меса Римсько-Католицької Церкви в Українi.
13:30 Свiтовi чемпiонати. Огляд.
14:30 Телепродаж.
15:00 UA:Фольк.

16:00 Т/с «Максимiлiан та Марiя
Бургундська».
17:00 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
18:00 Д/с «Iсторiї вулканiв».
18:30 Д/с «Експедицiя зi Стiвом
Бекшеллем».
19:30 Д/с «Боротьба за виживання».
20:00 Д/ф «Острови: Мальдiвськi
острови: дивовижнi пiдводнi свiти».
21:20 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:00 Х/ф «Сiльвiо та iншi». (18+).
0:40 Сильна доля.

Канал «1+1»

6:15,7:05 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:25,1:00 «Свiт навиворiт».
16:50 Драма «Iгри розуму».
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 Бойовик «Джон Уїк».
22:50 Х/ф «Багряний пiк». (18+).

Iнтер

6:00 Х/ф «Смертельна помилка».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Чудеса свiту 2».
11:00 «Орел i решка. Iвлєєва vs.
Бєдняков».
12:00 Х/ф «Лев».
14:10 Т/с «Побачити океан», 1-4 с.
17:50 Х/ф «Справа Коллiнi».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Квiти вiйни».
23:20 Х/ф «Не можу сказати «прощай».

ICTV

5:10 Факти.
5:35 Анти-зомбi.
6:25,8:10 Громадянська оборона.
7:15 Секретний фронт.
9:05 Т/с «Вiддiл 44».
12:45 Факти. День.
13:00 Х/ф «Чорна дiра».
14:55 Х/ф «Хронiки Рiддiка».
17:00 Х/ф «Примарний патруль».
18:45 Факти тижня.
20:30 Х/ф «Водiй для копа».
22:15 Х/ф «Кровний батько».
23:55 Х/ф «Випробування вогнем».

Новий канал

6:00 М/ф.
6:50 Аферисти в мережах.
8:45,10:15 Kids` Time.
8:50 М/ф «Реальна бiлка 2».
10:20 Х/ф «Куленепробивний
чернець».
12:10 Х/ф «Медальйон».
14:00 Х/ф «Людина-павук: Повернення додому».
16:30 Х/ф «Людина-павук: Далеко вiд
будинку».
18:40 Х/ф «Людина-павук: Далеко вiд
будинку».
21:00 Х/ф «Гонитва».
23:00 Х/ф «Бiлий слон». (18+).

СТБ

7:00 Х/ф «Солдат Iван Бровкiн».
8:45 Х/ф «Iван Бровкiн на цiлинi».
10:30 Хата на тата.
16:35 МастерШеф. Професiонали 2.
19:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19:55 Один за всiх.
22:20 Я соромлюсь свого тiла.
1:50 Вагiтна у 16.

Канал «Україна»

6:50 Мiсiя краса.
9:00 Т/с «Мiй кращий ворог».
13:00 Т/с «Я тебе знайду».
17:00 Т/с «Квочка», 1 i 2 с.
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с «Квочка».
23:00 Т/с «Присягаюся любити тебе
вiчно», 1-3 с.

ТК «Київ»

7:00,6:00 Мультляндiя.
8:00 Ранок.
9:00 Лiкар знає.
10:00 Зiрковий смак.
10:45 Прогулянки мiстом.
11:00 Т/с «Вiра», 29 с.
12:30 Жiнка знає.
13:00,15:00 СТН.
13:10 Х/ф «Товстун на ринзi». (16+).
15:20 Богатирськi iгри.
16:10 Т/с «Мердок», 13 с.
17:00,3:10 СТН-Тижневик.
17:40,1:55 Цивiлiзацiя Incognita.
18:10 Т/с «Мердок», 14 с.
19:00 Добрi новини.
19:20 Якiсне життя.
19:30,0:25 Т/с «Вiра», 30 с.
21:00,3:50 Спорт-Тижневик.
21:30,23:00,4:20 Х/ф «Допiнг». (16+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:25 «Тут i зараз».

*Втрачений військовий квиток номер ТП581498, виданий Ірпінсько-Бучанським ОМВК 18 липня
2018 р. на ім’я Рибальченко Дмитро Анатолійович, вважати недійсним.
*Втрачене посвідчення Потерпілий від Чорнобильської катастрофи (категорія 1) серія Б № 003360,
видане Київською облдержадміністрацією у 2019 році на ім’я Зотова Катерина Вікторівна, вважати
недійсним.
*Втрачений військовий квиток серія СО №285126, виданий Києво-Святошинським військовим комісаріатом Київської області на ім’я Голік Тетяна Миколаївна, вважати недійсним.
*Втрачений військовий квиток, виданий Ірпінським райвійськкоматом Київської області на ім’я
Маленко Сергій Григорович, вважати недійсним.

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

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості
у проекті містобудівної документації: «Детальний план території
кварталу житлової забудови в північно-східній частині селища Гостомель
Київської області» на підставі рішення Гостомельської селищної ради
від 16 січня 2020 р. № 1074-59-VII.
Детальний план території (далі ДПТ) розроблений з метою: визначення функціонального використання території; визначення містобудівних умов та обмежень;
визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо попереднього проведення інженерного забезпечення території; створення транспортної інфраструктури та розміщення місць паркування т/з; охорони та поліпшення навколишнього середовища та ін.
Склад та зміст містобудівної документації відповідає ДБН - Б.1.1-14:2012 «Склад
та зміст детального плану території».
Відповідно до розділу ІV Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної
екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом
Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 року № 296
СЕО, обов’язково проводиться щодо проектів документів державного планування,
які одночасно відповідають двом критеріям, що визначені ст. 2 Закону України “Про
стратегічну екологічну оцінку”. Беручи до уваги, що в межах території проектування відсутні об’єкти, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури
оцінки впливу на довкілля, розроблений проект містобудівної документації не потребує здійснення стратегічної екологічної оцінки, так як відповідає лише одному
з критеріїв.
Замовник: Гостомельська селищна рада.
Розробник: ДП «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування»,
м. Київ.
Ознайомитися з проектом ДПТ можливо на офіційному сайті:
http//gostomel-rada.gov.ua/ та в приміщенні Гостомельської селищної ради.
Відповідальна особа за забезпечення організації розгляду пропозицій:
Єрмолаєв В.А.- начальник відділу містобудування та архітектури
Подання пропозицій з «12» червня 2020 р. по «11» липня 2020 р., за адресою:
вулиця Свято-Покровська,220, сел. Гостомель, Київська обл.,
приміщення селищної ради.
Громадські слухання та презентація проекту містобудівної документації відбудеться за адресою: вулиця Свято-Покровська,220, сел. Гостомель, Київська обл.,
приміщення селищної ради «9» липня 2020 р. о 12 год.

9

Повідомлення власникам рекламних
конструкцій, що розміщені на території м. Буча
На виконання рішень виконавчого комітету
Бучанської міської ради від 19.05.2020 № 358
«Про демонтаж рекламних конструкцій по типу «біг - борд » та рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради від 19.05.2020 № 359 « Про демонтаж рекламних конструкцій по типу «холдер», в період з 15.06.2020р. по 30.06.2020р. будуть виконуватись роботи з демонтажу об’єктів зовнішньої реклами зазначених у вказаних
рішеннях.

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

діловий тиждень

У зимовий період- за наявності ожеледиці 4-8
раз на місяць ( 20% від площі)
На тротуарах - з початком снігопаду, у дворах - у
той самий день ( 10 днів)
Після прибирання основної маси снігу ( 10 днів,
20% від загальної площі)

1 раз на день, 6 днів на тиждень

5 раз у період (квітень-вересень) за необхідністю
(50% газону двору та вулиці)
5 раз у період (квітень-вересень) за необхідністю
(50% газону двору та вулиці

за необхідністю, але не менше ніж 2 рази на
тиждень

Періодичність надання
Не менше 6 днів на тиждень
6 днів на тиждень

1.1.7 Підмітання снігу, який щойно випав,
товщиною шару до 2 см.
1.1.8 Очищення території з удосконаленим
покриттям від ущільненого снігу.
1.2 Прибирання сходових клітин:
1.2.1 - вологе підмітання сходових кліток і
6 днів на тиждень
маршів, місць загального призначення з 1
по 3 поверхи.
1.2.2 - вологе підмітання сходових кліток і
1 раз на тиждень
маршів, місць загального призначення
вище 3 поверху
1.2.3 - прибирання кабін ліфтів (вологе
1 раз на тиждень
підмітання)
1.3 Прибирання підвалу, технічних поверхів Не менше ніж 2 рази на рік
та покрівлі (у разі наявності):
1.3.1 Прибирання горищ, підвалів, вільних
2 рази на рік
від обладнання до яких не передбачено
вільний доступ ( підмітання, прибирання,
транспортування).
1.4 Технічне обслуговування ліфтів (у разі
Щоденно, цілодобово
наявності)
1.5 Технічне обслуговування
Щоденно, цілодобово
внутрішньобудинкових систем:
1.5.1 Централізоване опалення:
Санітарно-технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:
Проведення загальних та профілактичних
оглядів:
- Огляд труб, згонів, відводів, трійників,
2 рази на рік
хрестовин, місць проходження крізь стіни
та перегородки.
- Огляд опалювальних приладів
3 рази на рік
системи централізованого опалення ( в
опалювальний період)
- Огляд запірної арматури системи
3 рази на рік
централізованого опалення у горищних
та підвальних приміщеннях (в
опалювальний період ).
Укріплення ізоляції трубопроводів:
Перевірка стану та укріплення ізоляції,
1 раз на рік
покриття ізоляції, опор, кріплень.
Промивання системи централізованого опалення (заповнення системи водою, промивання
водо-повітряною суміщу):

№
Перелік складових
1.1 Прибирання прибудинкової території
1.1.1 Підмітання території з удосконалим
покриттям (заасфальтовані,брущаті)
(підмітання території, збирання докупи та
транспортування сміття в установлене місце)
1.1.2 Прибирання газону вулиці, газону двору
(прибирання сміття з газонів): від випадкового
сміття, від листя, хмизу, сміття.
1.1.3 Скошування трави вручну або
механічними мотокосами
1.1.4 Прибирання скошеної трави з газонів
(згрібання скошеної трави з газонів
граблями докупи)
1.1.5 Прибирання контейнерного майданчику
після вивозу ТПВ
1.1.6 Посипання території піском

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Організатор конкурсу –
Бучанська міська рада, 08292 м. Буча, вул. Енергетиків, 12 тел.(04597) 48 -512.
2. Прізвище посада, номери телефонів осіб уповноважених здійснювати зв’язок
з учасниками конкурсу: Докай Олена Андріївна – Начальник відділу житлово-комунального господарства, тел. (04597) 48-512.
3. Перелік послуг та об’єктів конкурсу (будинки або група будинків).
3.1. Послуга – управління багатоквартирним будинком (утримання спільного
майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території, в тому числі).

Бучанська міська рада оголошує конкурс з призначення
управителів багатоквартирних будинків міста Буча
Перелік складових
Періодичність надання
діаметр умовного проходу до 100 мм
1 раз на 4 роки
Оглядання та підтягування на трубах контргайок, муфт або їх заміна в опалювальний період:
огляд та підтягування на трубах
1 раз на рік
контргайок, муфт
Огляд та очищення конденсаційного горщика, інжектора,елеватора,грязьовика,
повітрозбірника, компенсатора, вантуза:
елеваторів
1 раз на рік
грязьовика
1 раз на рік
Поновлення сальникових ущільнень на
пробкових кранах:
діаметр умовного проходу до 50 мм
1 раз на рік
Ліквідація повітряних пробок в системі централізованого опалення:
у стояку
за необхідністю
в опалювальному приладі
за необхідністю
Притирання арматури на місці:
кран пробковий, діаметр умовного
не рідше 1 раз на 4 роки
проходу до 25 мм
вентиль, діаметр умовного проходу до
25 мм
Поновлення сальникових ущільнень на
вентилях/засувках:
діаметр умовного проходу до 55 мм
1 раз на рік
діаметр умовного проходу до 100 мм
1 раз на рік
Консервація або розконсервація системи централізованого опалення:
Консервація ( зливання води із системи,
1 раз на рік
огляд системи, складання опису недоліків,
консервування)
Розконсервація ( огляд та запускання
1 раз на рік
системи, загальна перевірка
працездатності системи)
Очищення фільтра:
Зовнішнім діаметром труб до 55 мм
1 раз на рік
1.5.2 Холодне водопостачання:
Санітарно-технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:
Проведення загальних та профілактичних
оглядів
Огляд труб, згонів, відводів, переходів,
2 рази на рік
трійників, хрестовин, місць проходження
крізь стіни та перегородки.
Усунення засмічення системи холодного
1 раз на рік
водопостачання
Ущільнення засмічення системи
1 раз на рік
холодного водопостачання
Ущільнення згону:
Діаметр умовного проходу до 30 мм.
1 раз на рік
Поновлення сальникових ущільнень на
вентилях/засувках:
Діаметр умовного проходу до 50 мм
1 раз на рік
Діаметр умовного проходу до 100 мм
1 раз на рік
Заміна прокладок фланцевих з’єднань:
Заміна прокладок у фланцевих з’єднаннях 1 раз на рік
діаметром до 100 мм
Притирання арматури на місці:
Вентиль, діаметр умовного проходу до 25 мм
не рідше 1 раз на 4 роки
Очищення фільтра:
Зовнішнім діаметром труб до 50 мм
1 раз на рік
1.5.4 Водовідведення:
Санітарно-технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:
Проведення загальних та профілактичних
оглядів
Огляд системи водовідведення.
2 рази на рік
Усунення засмічення каналізаційних
випусків:
Усунення засмічення системи
1 раз на рік
водовідведення, діаметр умовного
проходу до 100 мм ( до 4 метрів )

№

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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Продовження на стор. 11

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

№
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Кількість будинків
Група із 9 будинків

3
3
5
5
5
2
2
2
2

3

поверхів

Кількість

24
32
30
80
53
8
8
8
13

4

квартир

3

5

нежитлових
приміщень

2
2
2
6
2
1
1
1
2

6

під`їздів
7

ліфтів

Бали

1966р.
1963р.
1986р.
1976р.
2013р.
1965р.
1968р.
1968р.
1962р.

8

Рік введення в
експлуатацію будинку

963,5
1457,4
1436,38
3658,34
2660,9
380,5
368,4
367,8
397,6

9

загальна
площа
будинку

Площа
(м кв.)

загальна площа
квартир та
нежитлових
приміщень
10
ЛОТ 1
963,5
1457,4
1436,38
3658,34
2660,9
380,5
368,4
367,8
397,6

11

покрівлі

12

горища

немає
немає
210
455
485,4
255,9
немає
190,2
немає

13

підвалу

Бетонні блоки
цегла
Бетонні блоки
ЗБ блок
бетонні блоки
ЗБ блок
ЗБ блок
Бетоні блоки
бетонні блоки

15

цегла
цегла
цегла
цегла
цегла
цегла
цегла
цегла
цегла

16

стін

оголовка
димовентиляційного
каналу
18

19

рік
проведення

20

склад та
характер
робіт

покрівля
покрівля

утеплення
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шифер
сум.з покрит.
шифер
шифер
металочерепиця
шифер
шифер
асбофанера
шифер

17

покрівлі

Капітальний
ремонт

Станом на 01 червня 2020 року
Назва будинку
Загальний борг по будинку
Ястремська, 7
25032,85
Пров. Героїв Майдану, 6
боргу немає
Пров. Героїв Майдану, 15
боргу немає
Пров. Героїв Майдану, 11
1152,63
Яблунська, 203-В
боргу немає
Енергетиків, 15
20359,67
Ватутіна, 4Б
15529,12
Енергетиків, 1
боргу немає
Енергетиків, 2
69676,04
131750,31
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фундаменту

Матеріали

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Борг по будинкам

Борги по будинкам Бучанського УЖКГ

ли або копії яких додаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників кваліфікаційним вимогам
5.2. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.
У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний
будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.
Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.
Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією,
подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують
досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень
кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).
6. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.
Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним
чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті,
на якому зазначаються повне найменування і місце знаходження організатора та
найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.
Адреса: 08292, м. Буча, вул. Енергетиків, 12, І поверх, ЦНАП.
Кінцевий строк подання пропозицій – до 13 липня 2020 року.
7. Способи та місце отримання конкурсної документації.
Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження
від учасника заявки про участь у конкурсі.
8. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.
Місце – зал засідань Бучанської міської ради (місто Буча, вул. Енергетиків, 12, 1 поверх)
Дата та час – 15 липня 2020 року, о 14:00 годині за Київським часом.
Примітка: Договір про надання послуги строком на один рік від імені співвласників багатоквартирного будинку підписує уповноважена особа – Шаправський Т.О.
Умови договору про надання послуги не повинні відрізнятися від змісту конкурсної пропозиції (у тому числі ціни) переможця. Істотні умови договору не можуть
змінюватися (коригуватися) після його підписання.
Участь у конкурсі безкоштовна.

сходових
кліток

Технічна характеристика багатоквартирних будинків

За подані інші, крім передбачених Документацією, документи, що підтверджують досвід
роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації
тощо), можуть додатково нараховуватися до 5 балів.
Максимальна сума балів дорівнює 100 - балам.
У разі, якщо об’єкт конкурсу складається з групи будинків, оцінювання конкурсних пропозицій за критерієм «ціна послуги» здійснюється шляхом додавання балів, визначених окремо за кожним багатоквартирним будинком. При цьому
максимальна кількість балів під час оцінювання за кожним будинком не повинна
перевищувати 50 балів.
5. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.
5.1. Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, у якій зазначають:
фізичні особи-підприємці : прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків;
юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.
До заяви додаються копії установчих документів, баланс, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами тощо, оригіна-

Максимальна кількість балів – 15 балів.
Оцінюється наявність персоналу відповідної
кваліфікації, знання і досвід роботи працівників (з
урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців,
що підтверджують спроможність надавати послуги з
управління, у повному обсязі, будинкам на які оголошено
конкурс та на які учасник конкурсу подав відповідні
конкурсні пропозиції, та відомостей щодо суб’єктів
господарювання, пов’язаних відносинами контролю
господарської діяльності з учасником в розумінні статті 1
Закону України «Про захист економічної конкуренції»)
Фінансова спроможність учасника
Максимальна кількість балів – 15 балів.
конкурсу
Оцінюється наявність бухгалтерських та інших документів
що підтверджують наявність фінансових ресурсів для
забезпечення розрахунків за надані послуги з управління
багатоквартирним будинком (заробітна плата, податки,
тощо), будинкам на які оголошено конкурс та на які
учасник конкурсу подав відповідні конкурсні пропозиції (з
урахуванням відомостей щодо суб’єктів господарювання,
пов’язаних відносинами контролю господарської
діяльності з учасником в розумінні статті 1 Закону України
«Про захист економічної конкуренції»).
Наявність досвіду роботи з надання
Максимальна кількість балів – 20 балів.
послуг у сфері житлово-комунального Оцінюється наявність досвіду роботи учасника конкурсу
господарства
з надання послуг у сфері житлово-комунального
господарства (з урахуванням: досвіду надання
учасниками послуг згідно з переліком складових послуги
з управління багатоквартирним будинком, зазначеним у
п. 3 Документації, тривалості та географії надання послуг
учасником конкурсу та досвіду засновників з урахуванням
досвіду суб’єктів господарювання, пов’язаних відносинами
контролю господарської діяльності з учасником в
розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної
конкуренції».

Критерій
Наявність персоналу, що відповідає
кваліфікаційним вимогам до професій
працівників та має необхідні знання і
досвід (з урахуванням договорів щодо
залучення співвиконавців)

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

Енергетиків , 1
Енергетиків, 15
Яблунська, 203-В
Енергетиків , 2
Ватутіна, 4-Б
Пров.Г.Майдану, 6
Пров.Г.Майдану, 11
Пров. Г.Майдану, 15
Ястремська, 7
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1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Місцезнаходження
будинків

№
з/п

Максимальна кількість балів – 15 балів.
Оцінюється стан учасника конкурсу про наявність
вантажного та спеціалізованого транспорту (вантажні
автомобілі, автовишки, трактори та ін.) і спеціалізованого
обладнання (бульдозер, екскаватор та ін.), комп’ютерної
техніки, іншого обладнання, адміністративних та
виробничих приміщень, програмного забезпечення,
що підтверджують спроможність надавати послуги з
управління, у повному обсязі, будинкам, на які оголошено
конкурс та на які учасник конкурсу подав відповідні
конкурсні пропозиції, (з урахуванням відомостей щодо
суб’єктів господарювання, пов’язаних відносинами
контролю господарської діяльності з учасником в
розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної
конкуренції»).

Рівень забезпеченості учасника
конкурсу матеріально-технічною
базою

Бали

Максимальна кількість балів – 35 балів.
Оцінювання пропозицій здійснюється по кожному
будинку, що входить до об’єкту конкурсу, окремо.
Максимально можливу кількість балів щодо певного
будинку (35 балів) отримує учасник, який запропонував
найнижчу ціну послуги для цього будинку.
Бали інших учасників щодо цього ж будинку
розраховуються за формулою:
Бал (n учасника) = Ціна(мін.) : Ціна (n учасника) · 35
Де: Бал (n учасника) – кількість балів, що отримує n
учасник;
Ціна(мін) - найнижча ціна послуги для цього будинку, з
запропонованих учасниками, грн.;
Ціна(n учасника) – ціна послуги для цього ж будинку,
запропонована n учасником, грн.

Ціна послуги, що включає відповідно
до статті 12 Закону України «Про
особливості здійснення права
власності у багатоквартирному
будинку», зокрема, витрати на
утримання і проведення ремонту
спільного майна у багатоквартирному
будинку та його прибудинкової
території, винагороду управителю з
розрахунку на 1 м. кв. загальної площі
об’єкта конкурсу.

Критерій

Технічна характеристика, наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (додаток).
4. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:
Критерії оцінки конкурсних пропозицій. Конкурсні пропозиції учасників конкурсу оцінюються за наступною бальною системою:

Номер і назва об’єкту конкурсу
ЛОТ №1

Продовження.
Початок на стор. 10.
3.2. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступ до них:
Огляд об’єктів конкурсу та доступ до них буде проводитись з 15 червня 2020 року
по 10 липня 2020 року з10.00 до 16.00 години.
Учасники конкурсу, що бажають взяти участь в огляді об’єктів конкурсу, письмово повідомляють про це начальника відділу житлово-комунального господарства
Докай О.А. шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу
jkg@bucha-rada.gov.ua не пізніше ніж за два робочі дні до огляду.

Бучанська міська рада оголошує конкурс з призначення
управителів багатоквартирних будинків міста Буча
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Чарівний пензлик гаврилівських художниць
Гоцьку Нелю Юрієвну,

начальника управління Центру надання
адміністративних послуг Бучанської міської ради

Упродовж травня дистанційно проходив Міжнародний Online-конкурс образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Симфонія кольорів - Самоцвіти», у якому взяли активну участь
учні Гаврилівської школи.

Загорну Олену Анатоліївну,

секретаря ради Здвижівської сільської ради

СПОРТ

Професійним
спортсменам –
гідні стадіони

У Бучі жили і тренувалися спортсмени футбольного клубу «Десна», який бореться за вихід у єврокубки.

В

ітаємо ученицю 6-А класу Дар’ю Негоду з І місцем та ученицю 8-А класу Яну Шпильову з ІІ місцем.
Учитель образотворчого мистецтва Людмила Миколаївна Негода поділилася з юними художниками секретами чарівного пензлика, який і приніс вихованцям перемогу! Вітаємо!

НАША ГОРДІСТЬ

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

ДОБРА СПРАВА

С

тадіони спортивної бази ФК «Оболонь», ФК
«Діназ» та стадіон у Ворзелі приймали на тренування професійних гравців.
Бажаємо команді Олександра Рябоконя перемог на
футбольному полі!
Чекаємо з омріяним кубком у нашому місті спорту!

Афіша

Усі футбольні матчі
будуть проводитися
згідно з нормами та
рекомендаціями щодо
карантинних обмежень!

Н

а жаль, під час матчів, стадіони будуть зачинені
для глядачів, легкоатлетів та прихильників оздоровчого спорту!
Бережіть себе та рідних! Дякуємо за розуміння!

Червень: маршрут
допомоги і підтримки
продовжується

Доставка продуктових наборів та гігієнічних
засобів першої необхідності мешканцям громади, які обмежені в можливості забезпечити
себе необхідним, триває.
е
громадяни
похилого віку,
особи з інвалідністю, що проживають самотньо та не
мають рідних, які піклувалися б про них.
За період карантину вже доставлено 650 продуктових
наборів для жителів Бучанської ОТГ, які на даний час опинилися в
скрутному становищі.
Звертаємося до наших мешканців: якщо ви, ваші
рідні, сусіди опинилися в таких складних умовах
під час карантину, повідомляйте про такі обставини Територіальний центр соціального обслуговування управління праці:
– в робочі дні з 08.00 до 17.00 за телефоном (04597)
48516, (04597) 49904;
– щодня цілодобово за телефоном (04597) 49903.
Допомагаємо, об’єднавши зусилля!

Ц

ЦНАП: якість і безпеку гарантовано!

З

а сприяння депутатів Бучанської
міської ради та керівника «Варшавського
торговельного комплексу» Олега Яцюка
для безпечного перебування працівників
і клієнтів Центру надання адміністративних послуг придбано
та встановлено бактерицидні лампи.
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Бучанські учні - переможці
національного етапу конкурсу
творчої писемності WriteOn! Ukraine

Це щорічне змагання, яке проводять волонтери Корпусу Миру у близько 20 країнах світу, покликане заохотити учнів розвивати своє
критичне мислення, виразність письма та навички англійської мови.
іапазон учасників конкурсу дуже широкий від
учнів 6-го класу, студентів університету і до
вчителів та викладачів, у яких англійська не є рідною мовою спілкування.
Цьогоріч у шкільному етапі конкурсу взяли участь понад шістдесят учнів Бучанської школи №5. Проводила
конкурс волонтер Корпусу Миру Соня Шерр.
Під час змагань учасники мають одну годину, щоб
написати свою думку чи створити свою історію на
одну з двох запропонованих тем. В Україні твори
учасників оцінюються на місцевому, регіональному,
національному та міжнародному рівнях.
Нещодавно були оголошені переможці всеукраїнського відбору цього конкурсу. Призові місця на
національному етапі, а це два других місця у своїх
вікових категоріях, отримали учениця 6-А класу
Вікторія Вронська та учениця 11-Б класу Юлія
Шатило.
Вітаємо із заслуженою перемогою! Ніколи
не зупиняйтеся
на досягнутому
– вчіться, дізнавайтеся нове,
розвивайтеся.

Д
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