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Ольга Цвілюк:
«Хочу повернутися в
Україну і розвивати її»
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21 червня – День медичного працівника

Уряд підтримав:
Буча – райцентр
Конфігурація районів Київщини –
6 районів, серед них – Бучанський.
Остаточне рішення за народними
депутатами.

Рятівники найдорожчого –
здоров’я і життя

Л

ікарі, медсестри, фельдшери, лаборанти – працівники
охорони здоров’я. Ви завжди були цілителями. А в умо
вах сьогодення стали справжніми героями. І вам сьогодні
втричі складніше: щоденна робота, впровадження рефор
ми медичної галузі, боротьба з пандемією – а ви прикла
даєте максимум зусиль, аби якнайменше жителів громади
заразилися на коронавірусну інфекцію. Лише віддані своїй
справі фахівці здатні витримати такий тягар, і з добротою
та усмішкою продовжувати допомагати людям.
І вам, дорогі медики ОТГ, це вдається на 100 відсотків.
Ви наш захист і наша підтримка.
Продовження на стор 7.

Бучанський
міський голова
Анатолій Федорук:
У
переліку
шести
новостворених районів
Київської області є
і Бучанський район! Вітаю
нашу громаду з черговим успіхом, а Уряд України
з важливим і доленосним рішенням!
Наступний крок – Комітет ВР і остаточне
рішення Верховної Ради України.

К

абінет Міністрів України затвердив формування тери
торіальних громад – ОТГ і підтримав проєкт постано
ви про ліквідацію та утворення районів, яку тепер переда
ють до Верховної Ради України на затвердження.
Цей проєкт зараз не має зауважень Мінекономіки та
Мінфіну, тож після розгляду питання у ВРУ мапа країни
зміниться так:
−− замість наявних 490 районів буде утворено 129;

−− Київська область матиме 6 районів:
Білоцерківський
Бориспільський
Бучанський
Обухівський
Переяславський
Фастівський
Чи могли ми подумати 25 років тому, що селище місько
го типу, яке у 2007 році стало містом обласного значення,
через 13 років буде райцентром? Буча тепер європейське
місто! Тож і Бучанському району бути!

ПОДІЯ

Фронтмен гурту «Шабля»
«Вова Гейзер» –
в гостях у Бучі!

Із відомою на весь світ піснею «Браття українці»,
яка досить швидко облетіла весь інтернет і стала народною для всіх патріотів України, а 10 жовтня 2015
року була визнана офіційним гімном АТО на Всеукраїнському форумі учасників та ветеранів АТО,
гурт об’їхав понад 50 населених пунктів країни.
астя, Станиця Луганська, Сєвєро
донецьк, Лисичанськ, Попасна, Бахмут,
Вугледар, Торецьк, Мар’їнка, Авдіївка,
Волноваха, Маріуполь, Конотоп, Суми,
Харків, Дніпро, смт Черкаське, Кривий
Ріг, Кропивницький, Кременчук, Полтава,
Запоріжжя, Мелітополь, Херсон, Миколаїв,
Білгород-Дністровський, Одеса, Новоград-

Щ

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

Волинський, Рівне, Воло
димир-Волинський,
Яворів, Дрогобич, Львів, Мукачеве, ІваноФранківськ.
Тут пройшли благодійні концерти спіль
но із Заслуженим Академічним Зразковопоказовим оркестром Збройних сил України.
Закінчення на стор. 3.

Шановні медики!
Прийміть найщиріші вітання зі святом –
з вашим професійним днем – та слова вдячності
за самовіддану працю!
Бути лікарем — це набагато більше, ніж просто
професія. Це дійсно покликання, дар Божий, служіння
іншим людям, без якого неможливо рятувати життя.
Кожен з нас довіряє вам найдорожче – своє здоров‘я. І
вірить, що в критичний момент, у будь-який час дня і
ночі, ви прийдете на допомогу.
Сьогодні, коли всі медики світу опинилися на передовій боротьби з пандемією, у цьому легко переконатися.
Знайте, у Бучанській громаді ми пишаємося кожним
фахівцем, який, ризикуючи власним життям, продовжує протиставляти новим викликам знання, досвід
та готовність щомиті прийти на допомогу.
Бажаю сили, витримки й енергії, щоб творити добро. І головне – будьте здорові самі і нехай ваші родини
хвороби обходять стороною.
Зі святом!
Бучанський міський голова Анатолій Федорук

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

Двомісячник
саночистки,
правопорядок,
благоустрій,
соціальні
питання

На черговому засіданні виконавчого комітету Бучанської міської ради,
яке провів перший заступник Бучанського міського голови Тарас Шаправський, було розглянуто понад
60 питань порядку денного, cеред
яких:
уло розглянуто понад 60 питань по
рядку денного:
−− про результати проведення двомі
сячника із санітарної очистки та бла
гоустрою території Бучанської міської
об’єднаної територіальної громади.
−− про стан боротьби зі злочинністю, охо
рони громадського порядку та резуль
тати діяльності на території обслугову
вання Бучанським відділенням поліції
Ірпінського ВП ГУ Національної полі
ції в Київській області.
−− про санітарно-епідеміологічний стан се
редовища життєдіяльності Бучанської
міської об’єднаної територіальної гро
мади (водопостачання, дотримання са
нітарного режиму, інфекційно-парази
тичні захворювання населення).
−− про встановлення норм витрат на
використання води на полив приса
дибних ділянок в Бучанській міській
об’єднаній територіальній громаді.
−− про надання доступу до інфраструкту
ри об’єктів електроенергетики.
−− про заходи з підготовки та організо
ваного початку 2020/2021 навчального
року в закладах освіти Бучанської місь
кої об’єднаної територіальної громади.

Б

ВИКОНКОМ

У громаді має бути комфортно всім

Перший заступник Бучанського міського голови Тарас Шаправський провів чергове засідання комітету забезпечення доступності людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури.

Р
−− про затвердження переліку необхідних
дорожніх робіт для забезпечення без
пеки руху пішоходів та автотранспор
ту на території міста Буча та населених
пунктів Бучанської ОТГ.
−− про затвердження положення про
порядок надання окремих видів ма
теріальної допомоги членам сімей за
гиблих (померлих) ветеранів війни з
числа учасників АТО /ООС.
−− про виплату стипендій міського голо
ви обдарованій молоді у липні-серпні
2020 року.
−− про видалення аварійних, сухостійних
дерев та зелених насаджень.
−− про затвердження кошторисної доку
ментації «Будівництво ландшафтного
парку козацького побуту в межах ву
лиць Шевченка та Тургенєва в м. Буча
Київської області».
−− про затвердження кошторисної до
кументації «Будівництво алеї Воїнам
АТО/ООС по вул. Пушкінська в м.
Буча Київської області».
−− про затвердження кошторисної доку
ментації «Капітальний ремонт озеле
нення із влаштуванням системи авто
матичного поливу по вул. Пушкінська,
№ 82 в м. Буча Київської області».
−− про проведення міської акції «Школяр»
за 2020 рік та фінансування видатків
заходу.
Також розглянули заплановані питан
ня містобудування та архітектури, низку
інших важливих питань.
Пресслужба БМР

Уряд продовжив
дію адаптивного
карантину
до 31 липня
Таке рішення Кабмін ухвалив через зростання кількості хворих. За сім
останніх днів на коронавірус в Україні захворіли 4853 людей. Це найбільший показник за весь час пандемії в нашій державі.

П

рем’єр-міністр України Денис
Шмигаль зазначив:
«Упродовж останнього тижня кількість хворих на коронавірус в Україні
постійно збільшується. Ослаблення карантинних заходів багато хто сприйняв як скасування карантину. Однак
загрози від вірусу не стали меншими.
Сьогодні Уряд продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня, адже
це наразі найефективніший спосіб протистояти поширенню коронавірусу.
Рішення ухвалено з доопрацюванням в
одноденний термін».
Тож і надалі діятимуть такі обмежен
ня: заборонятиметься перебування в
громадських будинках, спорудах та тран
спорті без засобів індивідуального захи
сту. А в транспорті заборонятиметься пе
ревезення пасажирів в кількості більше,
ніж передбачено місць для сидіння.
«Водночас ми оновили механізми, за
якими в регіонах зі значним поширенням COVID-19 може відбуватися посилення карантинних обмежень, – додав
Денис Шмигаль. – Вони можуть вста
новлюватися щодо:
−− проведення спортивних, культурних,
релігійних та інших масових заходів;

На часі

−− діяльності закладів, які надають по
слуги з розміщення;
−− роботи метрополітену;
−− перевезення пасажирів у всіх видах
сполучень;
−− відвідування закладів дошкільної
освіти;
−− роботи культурних закладів, фіт
нес-центрів та спортзалів;
−− діяльності закладів харчування.

Регіон зі значним поширенням
COVID-19
Таким вважатиметься регіон, в якому
наявна одна з наступних ознак:
−− завантаженість ліжок у лікарнях ста
новить понад 50%;
−− середня кількість ПЛР- та ІФА-тестувань
становить менш ніж 24 на 100 тис.
населення протягом останніх 7 днів;
−− коефіцієнт виявлення випадків інфі
кування COVID-19 понад 11%;
−− показник динаміки зростання випад
ків інфікування на COVID-19 більш
ніж 8 випадків 100 тис. населення.
Рішення про посилення чи послаблен
ня обмежувальних заходів і надалі ухва
люватимуть регіональні комісії ТЕБ і НС
на основі оцінки епідемічної ситуації.

озглядали і ухвалювали рішення з
наступних питань:
– Про розв’язання проблем, пов’я
заних зі створенням безперешкодного
доступу особам з інвалідністю у рекон
струйованому приміщенні публічної
бібліотеки та новозбудованому освіт
ньому закладі по вул. Вишнева.
– Про результати обстеження закла
ду «Аптека низьких цін» за адресою м.
Буча, вул. Героїв Майдану щодо забез
печення елементами доступності відпо
відно до державних будівельних норм.
– Про встановлення знаку «Зупинка
громадського транспорту» у пункті по
садки та висадки пасажирів поблизу
парку «Сімейний».
– Про результати обстеження тро
туарів та пішохідних переходів у цен
тральній частині м. Буча та на території

старостинських округів щодо їх відпо
відності критеріям доступності для ма
ломобільних груп населення.
– Про стан розробки Програми до
ступності громадського простору та
об’єктів на території Бучанської МОТГ.
Наступне засідання заплановано
провести в серпні.

ПОСТ У СОЦМЕРЕЖІ

Доступна Буча

Сьогодні тільки то й розмов про
районні центри в Київській області,
маю сказати щось і я.

Щ

е до моменту нашого переїзду в
Бучу ми почали намагатися привер
нути увагу до питань доступності в місті,
зокрема, роботи комітету доступності мі
ста. Було по-різному, але останні роки ця
робота стає більш системною, влада міста
реально переймається цими питаннями.
Комітет має план, регулярно зустрічаємо
ся (цього року вже двічі) та в багатьох мо
ментах почали діяти вже на випереджен
ня ситуацій. Містом стає комфортніше
пересуватися, що радує. Доступна Буча.
Хто ще «бореться» за статус районного
центру? Ірпінь. Останні п’ять років спо
стерігаю за так званим розвитком міста,
мав не раз можливість відчути привіт
ність й інше, починаючи від поліклініки
й завершуючи новобудовами. Тотальна
недоступність, фактично жодної роботи
в цьому напрямі не помітив.
Дивлюся зі своєї дзвіниці, проте в
цьому аспекті все зрозуміло. Бачив
МСЕК в підвалі, не бачив жодного до

У Бучанському ЦНАПі
встановлено прозорі захисні
бар’єри

Світ накрила пандемія коронавірусу, і ми змушені обмежити соціальні контакти, аби захистити
себе та інших. Однак, незважаючи
на будь-які обмежувальні заходи,
все ж залишаються місця скупчення людей, які можуть бути небезпечними з огляду на можливість
зараження.
ому працівники Бучанського
ЦНАПу піклуються про своїх
клієнтів, і саме для безпечного
контакту було встановлено прозорі
захисні бар’єри.
Коронавірус поширюється переваж
но повітряно-крапельним шляхом,
через виділення при чханні і кашлі.
Тому бар’єрний екран захищатиме
працівника та відвідувачів.

ступного кафе, мав насолоду стрибати
сходами паспортного столу, майже ви
пали очі від побаченого там туалету.
Нічого доброго сказати не можу, а от
якщо створюватимемо нові органи, то
матимемо змогу зробити все як слід.
Мій вибір однозначно за центром ра
йону в місті Буча, а Ірпінь якраз матиме
час розібратися зі своїми будівельними
питаннями.
Віталій Пчелкін,
мешканець Бучі, член комітету
забезпечення доступності
людей з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення до
об’єктів соціальної та інженернотранспортної інфраструктури

ДОВКІЛЛЯ

Озеленення населених
пунктів громади

Щороку навесні ми згадуємо про
наші зелені легені – дерева, які
щедро дарують нам життєдайний кисень, – тому у травні в Бучанській ОТГ проводили роботи
з озеленення населених пунктів
громади.

Т

Б

учанська міська рада прозвітува
ла, що в громаді висаджено: 1673
кущі, 493 дерева, 12 500 різних квітів.
Тож і ви зробіть щось корисне. Садіть
дерева, щоб було, де гуляти і дихати
чистим повітрям.

єдина родина

Обрано члена координаційної
ради учасників АТО/ООС та волонтерів при Київській облдержадміністрації від Бучанської ОТГ.

Н

ею стане Ірина Головач. Дружина
Героя Максима Ридзанича, кі
борга, який загинув під час оборони
Донецького аеропорту. Максиму по
смертно присвоєно звання Почесного
громадянина Бучі.
Її кандидатуру одностайно підтрима
ли 27 присутніх на зборах, які провів
у приміщенні Бучанської міської ради
перший заступник Бучанського місько
го голови Тарас Шаправський.
Саме їй доведеться на обласному рів
ні представляти та обстоювати інтере
си учасників АТО та родин загиблих,
брати участь у написанні програм, вно

сити пропозиції для поліпшення робо
ти ради.
Про важливість взаємодії влади
та громадських організацій, потребу
об’єднати всіх представників ГО з тим,
аби за круглим столом обговорювати
питання, говорили всі присутні.
Розглянули також діяльність коорди
наційної ради і при Бучанській міській
раді.
Вирішили, аби якомога швидше вона
почала діяти, в термін до 22 червня на
дати від кожної організації кандидату
ри до її складу і вже за кілька днів про
вести установчі збори.

СУСПІЛЬСТВО

Програма в дії

Триває розгляд питань щодо виконання міської комплексної цільової
програми «Соціальна підтримка
учасників АТО/ООС та членів їх сімей, учасників Революції Гідності
та членів їх сімей» на 2020-2022 рр.

У

чергове детально на зборах розгля
дали питання:
−− соціального захисту,
−− оздоровлення матерів з дітьми,
−− оздоровлення членів сім’ї загиблих/
померлих учасників АТО,
−− медичні питання (зубопротезування,

виписування безоплатних ліків),
−− земельні питання (відведення земель
них ділянок),
−− фінансування даної програми.
Працюємо далі!

Фронтмен гурту «Шабля»
«Вова Гейзер» – в гостях у Бучі!
Закінчення.
Початок на стор. 1.
орога привела його в Бучу не випадково: почув про
створення у громаді Алеї Слави і вирішив на власні
очі подивитися на проєкт, адже доводилося неоднора
зово долучатися до відкриття подібних меморіалів по
всій країні.
Під час перегляду презентації у Бучанській міські раді
лідер гурту сказав, що багато пісень він присвятив геро
їчному українському народу та всій світовій спільноті,

Д

АМБУЛАТОРІЯ

Скоро відкриття

Новозбудоване приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини у Луб’янці майже
готове приймати пацієнтів, лишилося змонтувати меблі та облаштувати прибудинкову територію.

Ї

ї з радістю чекають як місцеві меди
ки, так і жителі села. Адже наявне
приміщення надто старе, щоб мати
бажання в нього заходити, а тим паче
виконувати всі надважливі в умовах
сьогодення функції.
У цій новій амбулаторії, збудованій
в ОТГ, крім сучасних кабінетів буде і
житло для медиків. Тож молодим фа
хівцям, які забажають працювати, ві
дразу буде де жити.

У Бучанській ОТГ всі заклади дошкільної освіти – і приватні, і комунальні, відновили свою роботу.
Людмила Опеньок, заступник начальника відділу освіти з дошкільного виховання БМР розповіла,
що в умовах адаптивного карантину, враховуючи дозволені норми,
садочки ще не можуть прийняти
всіх діток. Тим не менш, станом на
16.06.2020 року уже 350 малюків
повернулися в групи.
урналісти БН подивилися, як
працюють комунальні заклади
«Капітошка» і «Козачок».
У «Капітошці» працює уже 2 групи.
Вихователька Алла Пастух розповіла,
що зазвичай у групі близько 25-ти ви
хованці, а на період карантину їх 10-12.
Усіх дошкільнят вранці зустрічають
біля входу, вимірюють температуру, і
лише потім батьки залишають малюка на
майданчику дошкільного закладу разом
з вихователем. Педагоги зазначили, що
дітки багато граються на свіжому повітрі,
заняття також організовано на майдан
чику, адже, погодні умови дозволяють.
Під час обіду за столиками, за якими
зазвичай сидять 6 діток – зараз не біль
ше двох. Усі працівники закладу в ма
сках і бахилах. Проводиться регулярне
прибирання приміщень і дезінфекція
поверхонь. До речі, засобами індиві
дуального захисту та антисептиками в
достатній мірі забезпечені всі заклади
дошкільної освіти.

Ж

ПОДІЯ
кому небайдужа доля України, героям Небесної Сотні,
воїнам АТО, добровольчим батальйонам, українській
армії та військово-морському флоту України, політич
ним в’язням, всім тим, хто боронить кордони України,
хто поклав своє життя за Вільну, Соборну і Незалежну
Україну.
Розпочав знайомство з Бучею саме з того місця, де
буде розміщено Алею Слави, цікавився діяльністю
Пластового центру, відвідав міський парк.
Інформація про загиблих, металевий дзвін, стенди з
відображенням важливих подій – усе, на думку гостя,
гармонійно вписується у меморіальний комплекс Алеї
пам’яті і Слави.

Пекло
в електропоїзді

Коли ж потяги стануть курсувати за
звичним розкладом?
ителі Київської області з нетерпінням
чекали цього моменту – відновлення
руху електричок. Для багатьох приміські по
їзди – це чи не єдиний доступний транспорт,
щоб дістатися на роботу. Напередодні запуску
приміського сполучення залізничники попере
дили, що випускають на маршрути не всі поїз
ди, а також запевнили, що під час поїздки вони
будуть виконувати всі вимоги, передбачені
Міністерством охорони здоров’я щодо запобі
гання коронавірусної інфекції. А чи так це на
справді, вирішили дізнатися журналісти «БН».
Нещодавно фото заповнених вщерть ва
гонів електропоїздів облетіли всі соцмережі.
Наскільки дотримуються вимог МОЗу й
інші враження від поїздок в електричці жите
лі області розповіли, чекаючи ранковий потяг.
Крім того, що люди не дотримуються дис
танції, так ще й всі пасажири без масок, – каже
мешканка Бучі Оксана Денисенко. – На вули
ці дуже жарко, а у вагоні тим паче. Дихати ні
чим. Навіть ті люди, котрі хочуть бути в масці,
не можуть витримати цієї спеки.
Напередодні запуску роботи електропоїздів
Укрзалізниця встановила нові санітарні пра
вила: тільки сидячі місця, дистанція між паса
жирами не менше 1,5 метра і маски. Але якщо

Завідувачка дошкільного закладу
«Козачок» Тетяна Морозенко поділи
лася, що на момент відновлення роботи
працювало дві групи, а зараз функці
онують уже чотири, а вихованців – 46,
але очікують, що надалі діток буде біль
ше і груп відкриватимуть більше.
Тетяна Морозенко розповіла, що на
полицях у групових приміщеннях жод
ної м’якої іграшки та килимків на полу.
Вони залишили лише ті іграшки, які
можна помити та обробити антисеп
тиками. І наголосила, що намагаються
якнайбільше проводити часу на вули
ці. До речі, у закладах як і зазвичай з 1
червня розпочався оздоровчий період,
тож додали другий сніданок – соки,
фрукти.
Крім миття рук та обробки антисеп
тиками, у дошкільнят щочотири годи
ни вимірюють температуру. Головне на
сьогодні, що всі дітки були здорові, а
температура і у вихованців, і у праців
ників закладів – 36,6.
Заступник відділу освіти Людмила
Опеньок наголосила: «Не варто турбуватися тим батькам, чиї діти ще не
пішли в садочок. Адже групи відкриватимуть поступово, після чергового етапу
пом’якшення адаптивного карантину.
Тож всі бажаючі зможуть повернутися
до своїх груп. Адже головне завдання усіх
працівників закладу дошкільної освіти і
батьків – щоб були здорові усі діти».
Підготувала Ірина Левченко

НА ЧАСІ

Ж

в перші запущені поїзди пасажири сідали з
побоюванням і дотримувалися всіх вимог, то
вже через тиждень стали набиватися у вагон,
як оселедці в бочці. Причина: маршрутів ста
ло набагато менше, ніж до карантину, а тому в
пасажирів просто немає вибору.
Василь Степовий, який їздить на роботу
до Києва зі станції Склозаводська, також
незадоволений ситуацією, що склалася:
– Такий графік руху залишає бажати кра
щого. Напевно, його складала людина, яка не
уявляє, що таке поїздка з передмістя на ро
боту і назад. Зараз у розкладі з Бучі до Києва
– п’ять поїздів вранці і три ввечері. І по три
поїзди відповідно у зворотному напрямку.
Ексрадник міністра інфраструктури
Олександр Кава заявив, що керівництво
Укрзалізниці і члени наглядової ради не ви
конали свої функції.
«Відповідальність за переповнені пасажи
рами електропотяги і їхні нерегулярні рейси
лежать на правлінні і членах наглядової ради

Укрзалізниці безпосередньо. У швидкісних
поїздах, в нічних поїздах продають тільки 30%
місць, а в електричках люди їздять на головах
один одного. Пасажирів в електричках прав
ління і наглядова рада не помічають і вважа
ють людьми другого сорту. Так, приміські
електрички не рентабельні через низький
тариф, але ніщо не заважало Укрзалізниці за
купити нові за рахунок бюджету, але вони це
питання навіть не порушували.
Втім, після скарг пасажирів Укрзалізниця
з 15 червня відновлює рух ще 14 приміських
поїздів фастівського, ніжинського і яготин
ського напрямків.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Після зняття заборони на пасажирські пе
ревезення Укрзалізниця заявила, що планує
відновлювати приміське сполучення у два
етапи. Про це розповів керівник компанії
Іван Юрик.
Спочатку перевізник відновив роботу 745
електричок для забезпечення підвезення до
місць роботи в години пік, далі в УЗ плану
ють призначити ще 571 потяг.
Також в компанії нагадали, що призна
чення приміських поїздів здійснюється від
повідно до прийнятих рішень регіональних
комісій з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій по кожній
області окремо.
Підготувала Ірина Паясь
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Ірина Головач представлятиме
громаду в Київській
облдержадміністраціі

Дитячі садочки

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

Капітошка»
і «Козачок» –
робота в умовах
адаптивного
карантину
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На часі
ДОШКІЛЬНЯТА

Направлення
до дитсадочків –
за електронною чергою

Шановні батьки дітей дошкільного віку, зверніть увагу на цю інформацію.

В

идача направлень до закладу до
шкільної освіти розпочалася з 15
червня і здійснюватиметься відділом
освіти Бучанської міської ради по 15
серпня 2020 року згідно з електронною
чергою (Буча, вул. Островського, 36-а).
При собі мати:
• паспорт або документ, що посвідчує
особу;
• свідоцтво про народження дитини;
• документ про пільгу (оригінал) –
для пільгових категорій.
Графік видачі направлень:
Понеділок – 13.00-17.00;
Середа – 09.00-12.00;
(перерва з 12.00-13.00)
Телефон для довідок: (04597) 49-705.

Ольга Цвілюк:

ОСОБИСТІСТЬ

«Хочу повернутися в Україну
і розвивати її»

У минулому числі газети ми писали про те, що Ольга Цвілюк стала переможцем програми культурного обміну майбутніх лідерів FLEX 2020. Журналісти
БН поспілкувалися з дівчиною і дізналися, як учениця 9-А класу Бучанської
школи № 4 виборола право поїхати жити і навчатися (зі стипендією) протягом року в США.

Довкілля

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

К

Жителі
Гаврилівки
власними
силами
почистили озеро

У вихідні ставок у Гаврилівці рятували від заростей трави. Чоловіки
викосили всю траву і надали озеру охайного вигляду. Тепер рибалити тут стане не тільки зручно, а
й безпечно.

І

з 1998 року плесо зариблюється, а
ТОВ «Карась», що налічує 140 чле
нів, дбає, аби місцеві жителі і гості до
тримувалися правил риболовлі. Торік
в озері з’явилися нові мешканці: ка
рась, короп і амур.

оли розмовляєш з Ольгою, розумі
єш, що наша молодь може досягти
чималих висот. І це не лише приємно, а
й надихає. Адже ця симпатична дівчинка
не вважає себе найкращою, найрозум
нішою, супергенієм чи щось на кшталт
цього. Але вона хоче досягти успіху і ро
зуміє, що для цього потрібно працювати.
І в першу чергу – над собою. Вона відкри
та для нового досвіду, знайомства з ін
шою культурою. І налаштована з новим
безцінним багажем знань повернутися в
Україну й далі розвиватися, створювати
проєкти, які нададуть можливість моло
ді самореалізовуватися.
Ольга розповіла, що підштовхнув її до
рішення взяти участь у програмі її друг,
який сам торік став переможцем і навчав
ся в Америці. Саме він впевнено сказав,
що в неї все вдасться, і бучанка подала
свою кандидатуру. Зізнається, що най
більше хвилювалася перед першим туром.
– Виклалася по максимуму: я знаю, що
зробила все, що могла, – каже перемож
ниця. – І вийшла із класним відчуттям,
що я зможу.

Мама Олена розповіла, що донечка
народилася в Києві, і саме тоді вони
з чоловіком вирішили переїхали в
передмістя, ближче до природи. На
початку їм запропонували Ірпінь, але
він не припав їм до душі. А потім їх запросили в Бучу.
– Містечко дуже сподобалося, компактне, чистеньке, акуратне. Буча вирізнялася серед інших міст. Тож відразу визначилися і шукали житло саме
тут.
Тож у житті Ольги дитсадочок і школа – бучанські.
Зараз, готуючись до довготривалої
розлуки з донькою, пані Олена хвилюється, та намагається втамувати
тривогу, адже розуміє, які можливості
відкриються для Олі. Що вона побачить інший світ не як турист, а саме із
середини: як живуть сім’ї, навчаються
діти тощо.

СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ

Чи потрібно
ображатися
на власну
дитину

логічно, нераціонально і, врешті-решт,
неефективно. Деякі батьки чомусь вва
жають, що раз вони народили дитину, то
вона їм зобов’язана. І послух теж входить
до цих обов’язків. Прикладом цьому мо
жуть бути випадки, коли батьки не просто
ображаються, а починають дорікати і пере
раховувати свої заслуги: «Я тебе народила,
скільки ночей з тобою не спала, скільки пе
люшок випрала, а ти невдячний»…

Безумовно, поведінка дитини часом дратує, хочеться зірватися і нагримати.
Але треба зрозуміти, що крик не дасть бажаного результату. Насильство в
спілкуванні з дітьми неприпустиме взагалі. Коли малюк вже вкотре відмовляється збирати розкидані іграшки, а підліток ігнорує прохання, багато мам
підключають образу. Однозначно, такий варіант кращий, ніж крик або рукоприкладство. Певною мірою це відпочинок для батьків: у цей момент дорослий трохи заспокоюється і вже в спокійному руслі продовжує діалог або
взагалі змінює тему.
Ображаємося «правильно»
Інше питання, коли образа перетво
рюється на шантаж, в інструмент тиску і
певною мірою в приниження. Тому обра
жатися теж потрібно «правильно».
Образа не має бути тривалою. Не злов
живайте показними образами — вони
знецінюються і перестають давати ба
жаний ефект. Такі образи призводять до
втрати вашого авторитету. Не посилюйте
в дитині почуття провини і не змушуй

До речі, вона впевнена, що не обов’яз
ково було мати високий рівень англій
ської, для конкурсу достатньо знань, які
тобі дозволять спілкуватися. Але вчити
іноземну мову потрібно обов’язково.
У другому і третьому турах почува
лася більш впевнено. Якщо ви думаєте,
що учениці довелося здавати екзамени
з предметів, які вивчають у школі, то ви
помиляєтесь. Адже конкурсант мав пред
ставити себе, розказати про свої мрії та
бажання, зуміти дружно і творчо діяти в
команді, геть забувши про ту обставину,
що ти зараз співпрацюєш разом зі своїми
суперниками. Якби розпочалися інтриги
і свари – програли б усі. А Ольга зі свої
ми тепер друзями і колегами по конкурсу
зуміла організувати команду і отримати
гідний результат.
І нашій Бучанські громаді є чим пиша
тися. Адже із 1015 кандидатів перемож
цями стали 170, ще 30 – альтернативні
кандидати.
Ольга розповіла про свої емоції, коли
нарешті пролунав довгоочікуваний дзві
нок і їй повідомили результат конкурсу:
– Спочатку не віриш. А потім прихо
дить розуміння: я стала особливою лю
диною, адже потрапила до тих двох від
сотків, хто полетить в Америку. Це треба
відчути. Щастя переповнює.
Дівчина вже дізналася, що буде меш
кати в американській родині разом із
«даблою» – переможницею із Тайланду.
Вони вже познайомилися в соцмережі, а
тепер чекають зустрічі. Тож у валізи, крім
обов’язкових речей, пакуються сувеніри як
для нової сім’ї, з якою буде жити цілий рік,
так і для тайландської подруги: українські
віночки, шоколад і книжки. А також вона
повезе із собою подарунки від Бучанської
міської ради: екосумку, футболку та чашку
з логотипами рідного міста.
Учениця вже визначилася, що з
обов’язкових предметів, які вона має там
обрати, буде вивчати право і математику
рівня коледжу. Але більше її цікавлять
саме нові знайомства, культурний обмін
і міжнародна співпраця.
А ще Ольга зазначила:
– Навіть якщо мені там сподобається і
я почну свою кар’єру в США, я дуже хочу
повернутися в Україну. Хочу розвивати
свою країну, хочу зробити крок вперед,
щоб молодь мала бажання тут залиша
тися.
Ірина Левченко

те її вибачатися – такі дії здатні нанести
психологічну травму.

Образа на дитину – прояв
незрілості
Дорослі часто користуються образою як
інструментом маніпуляції. Але є випадки,
коли батьки щиро ображаються на свою
дитину. Таке теж буває. Це свідчить про
емоційну незрілість дорослих. Ображатися
на власну дитину і на дітей взагалі – це не

Батькам слід проаналізувати
свою поведінку
Пригадайте, що все це ви робили з лю
бові до малюка, а не заради якоїсь особли
вої поведінки. Намагайтеся демонструвати
свою любов і не виставляти рахунок за неї.
У дитини має з’являтися бажання радува
ти вас просто тому, що ви є і що ви її лю
бите, а не як оплата боргу. Щоб перестати
ображатися потрібно розуміти, що в біль
шості випадків вас ображає поведінка ди
тини, а не вона сама. Тому буде простіше
проаналізувати причини своєї образи.
У випадках, коли дитина хоче зробити
зло чи зачепити, необхідно подумати, чим
викликаний її негатив. Якщо ситуація не
пов’язана з вами, спробуйте зрозуміти,
як ви могли б вплинути на неї. Запитайте
дитину, чим викликана її поведінка, яка
є образливою для вас, і чи могла б вона
вчинити інакше. Не звинувачуйте, не зму
шуйте відчути провину, а дайте уявити ін
ший розвиток подій. У разі, коли ви дуже
ображені і не готові до конструктивного
діалогу, краще не починати розмову.
Підготувала Ірина Паясь

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,16:45,19:30,5:40
«ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,11:50,12:15,12:45,4:25 «Любий, ми переїжджаємо».
13:10 «Одруження наослiп».
14:45 «Щоденник медiума».
15:45 «Свiт навиворiт».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:20 Х/ф «Форма води». (16+).
22:45 «Грошi».
0:00 «Дубiнiзми».
0:20 Драма «Iгри розуму».
2:40 Мелодрама «З iншого боку
лiжка». (16+).

Iнтер

3:25 «Орел i решка. Шопiнг».
4:55 «Телемагазин».
5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,18:00,19:00,2:05 «Стосується
кожного».
11:10,12:25 Х/ф «Трьох потрiбно
прибрати». (16+).
13:35 Х/ф «Слiди апостолiв». (16+).
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Вiдлуння вiйни».
23:45 Т/с «Слiдчий Горчакова».
(12+).
0:50 Х/ф «Секретний фарватер».

ICTV

4:40 Скарб нацiї.
4:50 Еврика!
4:55 Служба розшуку дiтей.
5:00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:50 Громадянська оборона.
6:40 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
9:55,13:20,16:20 Т/с «Поганий
хороший коп». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
17:00 Х/ф «Водiй для копа». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:05,21:20 Х/ф «Орлиний зiр».
(16+).
22:35 Свобода слова.
23:55 Х/ф «Снайпер 2». (16+).
1:40 Х/ф «Снайпер 3». (16+).

СТБ

6:05,22:55 Т/с «Анна-детектив».
(12+).
7:00 Все буде добре!
8:50 Ультиматум. (16+).
10:30 Хата на тата. (12+).
12:30,14:50,15:35 Т/с «Коли ми
вдома».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:15 Один за всiх. (16+).
20:15,22:45 Т/с «Зникла наречена».
(16+).
0:50 Х/ф «Знайомство з батьками».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,4:00 Реальна мiстика.
12:45 Агенти справедливостi. (12+).
14:45,15:30 Т/с «Жiночий лiкар 2».
(16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Хто ти?», 1 i 2 с. (16+).
23:30 Т/с «Здрастуй, сестро», 1 i 2 с.
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Здрастуй, сестро».

ТК «Київ»

7:00 Ранок на карантинi.
10:00 Лiкар знає.
10:30,11:30 Афiша.
10:40,14:50,15:55,16:50,19:25,22:50
Київ Reality.
10:50 Київськi iсторiї.
11:00,15:15 Вголос.
11:40,15:50,18:50,20:50,23:15 Кияни.
11:50,19:50,23:35 Якiсне життя.
12:00 СТН - Брифiнг мера.
12:10,12:30 Прогулянки мiстом.
13:00,17:00,21:00,1:00,3:00 NewsRoom.
14:00,18:00 Д/с «Заборонена
iсторiя», 9 с.
15:00,19:00 СТН.
16:00 Т/с «Мердок», 10 с. (12+).
19:40,23:25 Служба порятунку.
20:00 Т/с «Окупованi», 1 с. (16+).
22:00 Т/с «Мердок», 11 с. (12+).
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».
1:55 Цивiлiзацiя Incognita.
6:00 Мультляндiя.

Вівторок, 23 червня

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!

Відповіді
на сканворд
у № 23

7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:0
0,23:15,1:25,3:30,5:20 Новини.
9:30 Т/с «Дама пiд вуаллю». (16+).
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: Нова
Зеландiя».
16:30,20:30 Д/с «Дикi тварини».
17:00 Д/с «Боротьба за виживання».
17:30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18:55 Д/с «Свiт дикої природи».
19:20 Д/с «Тваринна зброя».
21:40 Нашi грошi.
22:15 Т/с «Мiстер Селфрiдж». (16+).
0:00 Перша шпальта.
4:00 Спiльно.
4:25 UA:Фольк. Спогади.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,16:45,19:30,5:20
«ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,11:50,12:15,12:45,4:20 «Любий, ми переїжджаємо».
13:10 «Одруження наослiп».
14:45 «Щоденник медiума».
15:40 «Свiт навиворiт».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45,21:40 Комедiя «Мiж нами,
дiвчатами».
22:30,2:20 Комедiя «Iнша жiнка».
(16+).
0:30 Х/ф «Багряний пiк». (18+).

Iнтер

3:35 «Орел i решка. Шопiнг».
4:55 «Телемагазин».
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+).
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
(12+).
13:50,14:45,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок.

По той бiк фронту».
18:00,19:00,2:10 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Вiдлуння вiйни».
23:45 Т/с «Слiдчий Горчакова».
(12+).
0:55 Х/ф «Секретний фарватер».

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40,20:15 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
10:45 Х/ф «Снайпер 2». (16+).
12:30,13:20 Х/ф «Снайпер 3». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:45,16:20 Х/ф «Снайпер 4:
Перезавантаження». (16+).
17:00 Х/ф «Снайпер 7: Iдеальне
вбивство». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
21:25 Т/с «Розтин покаже». (16+).
23:25 Х/ф «Снайпер 5: Спадщина».
(18+).
1:15 Х/ф «Ганнiбал». (18+).
3:20 Т/с «Поганий хороший коп».
(16+).

Новий канал

5:55,7:05 Kids` Time.
6:00 М/ф.
7:10 Вар`яти. (12+).
9:20 Т/с «Грiмм». (16+).
11:10 Х/ф «Куленепробивний
чернець». (16+).
13:10,19:00 Аферисти в мережах.
(16+).
20:50 Х/ф «Танго i Кеш». (16+).
22:50 Х/ф «Кобра». (16+).
0:20 Т/с «Загубленi». (16+).
2:00 Зона ночi.
4:10 Абзац.

СТБ

5:15,22:55 Т/с «Анна-детектив».
(12+).

7:00 Все буде добре!
8:50 Ультиматум. (16+).
10:30 Хата на тата. (12+).
12:35,14:50,15:35 Т/с «Коли ми
вдома».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:15 Один за всiх. (16+).
20:15,22:45 Т/с «Зникла наречена».
(16+).
0:50 Х/ф «Знайомство з Факерами».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,4:0
0 Сьогоднi.
9:30,4:50 Реальна мiстика.
12:45 Агенти справедливостi. (12+).
14:45,15:30 Т/с «Жiночий лiкар 2».
(16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Хто ти?», 3 i 4 с. (16+).
23:20 Контролер.
0:00 Т/с «Мiй кращий ворог», 1 i 2
с. (12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Мiй кращий ворог». (12+).

ТК «Київ»

7:00 Ранок на карантинi.
10:00 Лiкар знає.
10:30,11:30,12:10,14:50 Афiша.
10:40,12:15,15:55,16:50,19:30,22:50
Київ Reality.
10:50 Служба порятунку.
11:00,15:15 Вголос.
11:40,12:20,15:50,18:55,20:50,23:1
5 Кияни.
11:50,19:50,23:35 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», 10 с.
15:00,19:00 СТН.
16:00 Т/с «Окупованi», 1 (16+).
19:40,23:25 Київськi iсторiї.
20:00 Т/с «Окупованi», 2 с. (16+).
22:00 Т/с «Мердок», 12 с. (12+).
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, 24 червня

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:0
0,23:15,1:25,3:30,5:20 Новини.
9:30 Т/с «Дама пiд вуаллю». (16+).
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: Нова
Зеландiя».
16:30 Д/с «Боротьба за виживання».
17:30 Нашi грошi.
18:55 Д/с «Свiт дикої природи».
19:20 Д/с «Тваринна зброя».
20:30 Д/с «Дикi тварини».
21:40 #@)?$0 з Майклом Щуром.
(16+).
22:15 Т/с «Мiстер Селфрiдж». (16+).
0:00 Спiльно.
4:00 Енеїда.
4:25 #ВУкраїнi.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,16:45,19:30,5:20
«ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,11:50,12:15,12:45,4:35 «Любий, ми переїжджаємо».
13:10 «Одруження наослiп».
14:50 «Щоденник медiума».
15:45 «Свiт навиворiт».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45,21:40 Комедiя «Мiж нами,
дiвчатами».
22:30,2:35 Комедiя «Бiльше, нiж
секс». (16+).
0:30 Драма «Стендфордський
тюремний експеримент». (18+).

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:0
0,23:15,1:25,3:30,5:20 Новини.
9:30 Т/с «Дама пiд вуаллю». (16+).
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».
16:30,20:30,22:45 Д/с «Дикi
тварини».
17:30,18:55 Д/с «Свiт дикої
природи».
19:20 Д/с «Тваринна зброя».
21:40 Святi та грiшнi.
0:00,4:00 Бюджетники.
4:25 Енеїда.

Новий канал

5:55,7:05 Kids` Time.
6:00 М/ф.
7:10 Вар`яти. (12+).
8:10 Improv Live Show. (12+).
10:00 Х/ф “Двохсотрiчна людина”.
12:20 Х/ф «Космос мiж нами». (12+).
14:40 Х/ф «Земля майбутнього: Свiт
за гранню». (16+).
17:00 Х/ф «Гонитва». (16+).
19:00 Таємний агент.
20:10 Х/ф «З мiркувань сумлiння».
(16+).
22:50 Х/ф «Шпигуни-союзники».
(16+).
1:00 Т/с «Загубленi». (16+).
1:55 Служба розшуку дiтей.
2:00 Зона ночi.
4:10 Абзац.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Понеділок, 22 червня
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Iнтер

3:40 «Орел i решка. Шопiнг».
4:55 «Телемагазин».

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

Ревіння моторів, швидкість, відвага!
Відбувся перший етап Відкритого кубку з мотокросу 2020.

Удар, політ м’яча і… ГОЛ!

Стартував футбольний чемпіонат «БАНІ».
Минулими вихідними на стадіоні «Ювілейний» офіційно розпочався V
відкритий чемпіонат «БАНІ» (Бучанські аматорські незалежні ігри) Бучанської міської об’єднаної територіальної громади
олова Бучанської міської асоціації
футболу Василь Олексюк, директор
стадіону «Ювілейний» Геннадій Мамон,
і в.о. керівника відділу молоді та спор
ту БМР Наталія Бернацька привітали
спортсменів, побажали гарних матчів і
перемоги найкращій команді.

Г

Результати матчів 1 туру V відкритого чемпіонату
БМОТГ з футболу серед аматорів–2020

Ц

я крута, захоплива події про
ходила на мототрасі спортив
но-технічного клубу «СОНА», що в
Бучі. Позмагатися за першість приї
хало близько 140 спортсменів з усієї
України. До речі, у гонках брали
участь і бучанці.
Змагання вправних і безстраш
них водіїв двоколісних захо
плює швидкістю і майстерністю.
Спортсмени безстрашно долали
трампліни і круті повороти й відчай
душно боролися за першість.
«Польоти» мотогонщиків із досвідом
як завжди змушували глядачів затаму
вати подих і пропустити кілька ударів
серця. Зовсім юні спортсмени, які теж
брали участь у чемпіонаті, впевнено і
яскраво долали всі складності траси.
Нагороди для переможців! Радість і
щастя від досягнутого!

Турнірна таблиця

Складна, технічно професійна та якіс
на траса викликає відчуття гордості.
Другий етап Відкритого кубку з мо
токросу Спортивно-технічного клубу
«СОНА» відбудеться вже наступного
місяця, а саме 25 липня.
Фото: Олександр Пащинський

Також були подарунки – по 5 якісних
професійних м’ячів отримала кожна
команда, тож відтепер вони зможуть
тренуватися на більш високому рівні й
досягатимуть переможних вершин.
Уже п’ятий рік відбуваються фут
больні баталії аматорів громади, які
проводять за ініціативи Бучанського
міського голови Анатолія Федорука.
Чемпіонат проходить під егідою
Бучанської міської ради та відділу мо
лоді та спорту БМР. Технічний партнер
змагань – Бучанська міська асоціація
футболу.
У спортивному сезоні цього року в
чемпіонаті візьмуть участь 10 футболь
них команд громади:
ФК «Курсор», Буча
ФК «Арсенал», Буча
ФК «КАтаН», Бабинці-Звижівка
ФК «Стальпрофіль», Буча
ФК «Буча-03», Буча

Розклад матчів ІІ туру
V відкритого чемпіонату БМОТГ
з футболу серед аматорів–2020

ФК «Зірка», Ворзель
ФК «Буча-Квартал», Буча
ФК «Олімпік», Буча
ФК «Фенікс», Немішаєво
ФК «Чемпіон», Ірпінь.

ДОВКІЛЛЯ

Сучасна техніка для очищення озера

Працівники КП «Бучазеленбуд» замовили чудо-машину, за допомогою
якої швидко, якісно і ефективно «виривають» зарослі й збирають ряску
та іншу зелень із водойми. Крила-коси охоплюють кілька метрів берега
одночасно.

У

травні традиційно водолази обсте
жили дно водойми й надали відпо
відні документи. Тож ще кілька днів, і
від бур’яну біля берега не залишиться
й сліду!
Ця новина як подарунок для всіх лю
бителів поплавати. Адже кілька спекот
них днів – і вода у місцевій водоймі на
грілася, тож люди відразу відреагували:
пляжний сезон відкрився!
У Бучі не вперше застосовують су
часну ефективну техніку, яка працює,
зберігаючи природу. Нагадаємо: у квіт
ні новим способом пересадили дуби в
парк Сімейний, аби менше травмувати
кореневу систему рослин.

Дошкільнята

Черепаха вже знайшла для себе при
родний шезлонг: у гармонії з природою
рухаємося далі!

Казкові пригоди малюків «Горобинки»
Вихованці середніх груп “Метелики” і “Бджілки” дитячого садочка “Горобинка” дуже люблять слухати казки.

Т

а ще цікавіше розповідати казки сво
їм друзям під час прогулянки в дитя
чому садочку!
Казкові герої ніби оживають, іноді
сюжет дивує своєю непередбачуваністю
та змінює хід подій! Головне, що в кінці
завжди happy end!
Вихователі пишаються своїми дітка
ми-розумничками, тішаться ними!
Гайда за пригодами, адже попереду ще
багато цікавинок: казок, перевтілень і
важливих справ!

– Працювати зараз нелегко, через пан
демію COVID-19 психоемоційний стан
хворих на високому рівні. Стурбовані
різними симптомами, люди дуже часто
звертаються, телефонують та консуль
туються, хвилюючись за своє здоров’я та
рідних. Ми працюємо понаднормово та
допомагаємо всім чим можемо, як фізич
но так і морально, бо іноді слово лікує
більше ніж будь-які пігулки. Не відмов
ляємо нікому.
Пандемія показала професійність на
ших лікарів, згуртованість, витримку та
допомогу один одному у важкі часи на
роботі та поза нею.
– Маємо надію, що найближчим часом
ситуація зміниться на краще, вже бачи
мо послаблення карантинних заходів.
Ми, лікарі, думаємо, що все буде добре.
А ще дуже хочемо відпочити та мріємо
про відпустку.
Хочу порекомендувати бабусям і діду
сям ще не виходити з ізоляції. Прошу лю
дей носити маски, не відкриваючи носи,
як дехто робить. Бо незважаючи на по
слаблені карантинні заходи, епідемія ще
триває, на превеликий жаль, – підсуму
вав завідувач амбулаторії Яків Гаврилюк.

Очі – це душа людини
Ганна Юріївна Поліщук, лікар-
офтальмолог ІІ категорії, Комунальне
некомерційне підприємство «Бучанський консультативно-діагностичний
центр».

Рятівники найдорожчого –
здоров’я і життя

Фото з архіву

Є багато різних важливих професій. І всім їм шана і хвала. Але ми розуміємо:
якщо немає здоров’я, немає благополуччя, радості, щастя. І лише люди, професійне свято яких ми відзначаємо цього тижня, уміють допомогти нам побороти
хворобу і повернути дорогоцінний дар – здоров’я, а з ним – усі радості буття.

Щ

иро дякуємо всім медичним працівникам громади за їхню роботу, професійне
вдосконалення, чуйне уважне ставлення до пацієнтів. Ми хочемо, щоб ваша
працю гідно оцінила держава, і ви мали можливість підвищувати свій рівень, працю
вати із сучасним новітнім обладнанням, отримувати задоволення від досягнутого, і
обов’язково бути щасливими.

«Із наших маленьких кроків розпочинається Україна»

Завідувачка амбулаторії №1 Центру первинної медико-санітарної допомоги БМР Світлана Таращенко своїм прикладом доводить, що держава
розпочинається з кожного з нас. І вона впевнена, що в нас чудова країна.
– Вибір професії – це дуже
рювання краще виявити на
відповідальне рішення, –
ранніх стадіях.
розповідає медик. – Я з ди
– За що любите
Україну?
тинства хотіла приносити
– Ціную те, що укра
добро людям. Це була моя
ідеалістична мрія.
їнці прагнуть змін і об
Своєю працею, наполегли
стоюють справедливість.
Та й загалом це моя
вістю, прагненням отримати
Батьківщина і я її безмеж
нові знання і досягти біль
шого лікар-педіатр Світлана
но люблю.
Вікторівна показала, що
– Про що мрієте в проздатна працювати з більшим
фесійному житті?
обсягом й обійняти вищу
– Хочу і прагну надалі
посаду – завідувачки амбу
опановувати свою профе
латорії.
сію і приносити користь
– Я не зупиняюся на тому, що знаю та людям, піклуючись про їхнє здоров’я.
вмію, а прагну вдосконалюватися, стараю
Молодим українцям, які обирають цей
ся вчитися чогось нового і не забуваю про фах, закінчують університет, шукають ро
своїх маленьких пацієнтів. Мені постійно боту в медицині чи вже почали свій про
потрібно дбати про дітей та розпізнавати фесійний шлях, Світлана Вікторівна радить
діагнози, тому що зараз присутня нетипова йти за покликанням.
клініка багатьох захворювань, часто все не
– Хочу побажати молодим людям, аби
так, як пишуть у книжках.
вони обирали у житті той шлях, до якого
До свого здоров’я варто прислухатися. Не лежить душа. Як педіатр, можу сказати, що
нарікати і не розкидатися негативними емоці медик – це прекрасна професія. Але при
ями, а змінюватися. Потрібно вести здоровий цьому треба пам’ятати, що вона потребує
спосіб життя і розуміння, що будь-яке захво часу і великих зусиль.

«Впевнено крокую
ОБРАНИМ ШЛЯХОМ»
Леся Дяченко, лікар-терапевт,
дільничний Вищої кваліфікаційної категорії, заступник головного
лікаря з медичного обслуговування Бучанського центру первинної
медико-санітарної допомоги» Бучанської міської ради.

М

ої бабуся та дідусь були лікарями-
ветеринарами, вони допомагали
тваринам і завжди були прикладом для
мене. Напевне, тому я обрала профе
сію лікаря, однак вирішила, що ліку
ватиму саме людей. Я закінчила школу
із золотою медаллю, тому без проблем
вступила до Національного медичного
університету ім. О. О. Богомольця.
Окрім задоволення від того що лі
кую та допомагаю людям, маю змо
гу займатися науковою діяльністю.
Наразі закінчила аспірантуру та захи
стила наукову працю.
Лікарі впевнені, що їхній труд та
нові законодавчі зміни, які запрова
джують на державному рівні, допомо
жуть втілити в життя нову, кращу си
стему медицини найближчим часом.
І взагалі, час на місці не стоїть, все
змінюється, і ми теж, підростає наступ
не покоління лікарів, які навчаються у
непростий час. Саме тому, хочу поба
жати їм терпіння та наполегливості, бо
тільки завдяки цьому вони зможуть
стати справжніми професіоналами та
досягти омріяних вершин.

«Щоб жінка почувалася
комфортно»

Довгаль Євген Віталійович, завідувач акушерсько-гінекологічного
відділення Бучанського консультативно-діагностичного центру БМР.

«Дитина – маленький, але такий вагомий позитив у нашому житті»

З

найомлячись з людиною, ви спо
чатку дивитеся в її очі, тому можу
з впевненістю сказати, що око – це
найприємніший орган, на який хо
четься дивитися. Для мене вибір
професії був очевидний – мені вона
подобається.
Взагалі я люблю свою роботу, насо
лоджуюся нею, дізнаюся багато нового,
тому що кожне людське око унікальне.
Дуже люблю спілкуватися з дітками,
легко знаходжу з ними спільну мову,
тому огляд проходить швидко і цікаво.
Завжди хочеться побачити й зрозумі
ти, допомогти й зробити все, що зале
жить від лікаря та навіть більше.
Вітаю всіх медичних працівників з
професійним святом і бажаю, перш за
все, здоров’я, достатку, терпіння всім
колегам. Обов’язково процвітання
медичній галузі, щоб мала високі прі
оритети для того, аби діагностувати
вчасно та попередити будь-яке захво
рювання!

Жанна Володимирівна Лінчук, завідувачка головного лікаря з охорони материнства і дитинства Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги, лікар-педіатр першої категорії.
Педіатр застерігає від негатив
анна Лінчук розповідає,
що в дитинстві їй хотіло
ного сприйняття життя. Вона
впевнена, що настрій впливає на
ся допомагати всім, кому було
фізіологічний стан людини – не
погано і боляче. Навіть коли
вона ще маленькою бавилися в
гатив заважає людям розвивати
іграшки, то завжди була лікарем
ся і з медичної точки зору шко
– їй уже тоді це подобалося.
дить здоров’ю. Якщо є гармонія
– Зараз я щаслива людина, бо
в душі, то є й здоров’я.
займаюся улюбленою справою.
– Як залишатися позитивМені вдалося обрати професію
ним, якщо працюєш у лікарні
за покликанням, тому що дуже
і щодня бачиш хворих людей?
люблю дітей.
– Насправді, це не завжди
Робота лікаря не вписуєть
так. У мій кабінет зазвичай за
ся в межі звичного робочого
ходять діти, які хворіють, та
дня, з 9 до 18. Постійні теле
стурбовані батьки. Але вони
дуже вдячні за те, що для них
фонні дзвінки та турбота про
маленьких пацієнтів. На запитання, чи роблять лікарі. Це поповнює енергетику і
вистачає в лікаря часу на родинні клопо надихає. А ще дитина – маленький, але та
ти, Жанна Володимирівна не задумуючись кий вагомий позитив у нашому житті.
відповідає, що вона встигає все. Саме че
Нарешті всі зрозуміли, що медична сфе
рез неймовірну любов до професії вона ра (не лише лікарі) – важлива складова
відчуває великий заряд позитиву і їй вда нашого суспільства. Жанна Лінчук сподіва
ється поєднувати роботу з турботою про ється, що відчуття поваги до медика у лю
сім’ю. Бути медиком – це покликання. А дей залишиться назавжди, а ситуація у світі
вміння любити людей та оптимізм – запо покращиться.
– А всій громаді бажаю міцного здоров’я.
руки успіху, бо пацієнти тягнуться до від
Піклуйтеся про себе і своїх близьких.
критих лікарів.

Ж

Молодий фахівець Євген Довгаль
працює у Бучі майже 7 років. У 12 ро
ків захотів стати медиком і реалізував
мрію. А зі спеціалізацію визначився під
час практики в інституті, після того, як
вперше у житті побачив народження
людини.
– Намагаємося створити для жінки
адаптивні умови, щоб вона почувалася
комфортно, – впевнено говорить завід
увач.
Він чудово розуміє, що зараз головне
завдання медиків консультативно-діа
гностичного центру – це в першу чергу
своєчасна діагностика, а також профі
лактика захворювань. А ось своїх ко
лег зі стаціонарних медичних закладів
впевнено називає рятівниками люд
ського життя:
– Лікарі, які працюють у стаціонарі,
зокрема відділенні акушерство-гінеколо
гія, – це рятівники. І не лише хірургічний
профіль. Терапевти борються з інфарк
тами, невропатологи – з інсультами.
Лікарям в умовах сьогодення бажає
терпіння, наснаги до роботи. А пацієн
там – міцного здоров’я і приходити на
консультацію до лікаря завчасно.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Гаврилюк Яків Якович, завідувач
амбулаторії групової практики
№2, лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії, Бучанський
центр первинної медико-санітарної допомоги.

21 червня – День медичного працівника

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Допомагаємо всім,
не відмовляємо нікому

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

громади

7

№ 24 від 18 червня 2020 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

8

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
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+).
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
(12+).
13:50,14:45,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок.
По той бiк фронту».
18:00,19:00,2:10 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Вiдлуння вiйни».
23:50 Т/с «Слiдчий Горчакова».
(12+).
0:50 Х/ф «Секретний фарватер».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40,10:10 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
12:10,13:20 Х/ф «47 ронiнiв». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:55,16:20 Х/ф «Втеча задля
порятунку». (16+).
17:05 Х/ф «Кровний батько». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:15 Секретний фронт.
21:25 Т/с «Розтин покаже». (16+).
23:25 Х/ф «Снайпер 6: Примарний
стрiлець». (16+).

Новий канал

5:55,7:05 Kids` Time.
6:00 М/ф.
7:10 Вар`яти. (12+).
9:20 Т/с «Грiмм». (16+).
11:10 Х/ф «З мiркувань сумлiння».
13:40 Любов на виживання. (16+).
17:10,19:00 Хто зверху? (12+).
20:50 Х/ф «Експат». (16+).
22:50 Х/ф «13 привидiв». (18+).

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

СТБ

5:15,22:55 Т/с «Анна-детектив».
(12+).
7:00 Все буде добре!
8:50 Ультиматум. (16+).
10:20 Хата на тата. (12+).
12:35,14:50,15:40 Т/с «Коли ми
вдома».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:15 Один за всiх. (16+).
20:15,22:45 Т/с «Зникла наречена».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,4:00 Реальна мiстика.
12:45 Агенти справедливостi. (12+).
14:45,15:30 Т/с «Жiночий лiкар 2».
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Хто ти?», 5 i 6 с. (16+).
23:20 Зоряний шлях. Вечiр.

ТК «Київ»

10:00 Лiкар знає.
10:30,11:30,12:10,14:50 Афiша.
10:40,15:55,16:50,19:30,22:50 Київ
Reality.
10:50,12:15,19:40,23:25 Київськi

iсторiї.
11:00,15:15 Вголос.
11:40,15:50,20:50,23:15 Кияни.
11:50,19:50,23:35 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.
16:00 Т/с «Окупованi», 2 с. (16+).
18:00,2:40 Погоджувальна рада.
20:00 Т/с «Окупованi», 3 с. (16+).
22:00 Т/с «Мердок», 13 с. (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:00 Час-тайм.
23:45 «Вiзерунок дня».
23:55 Голос Америки з Вашингтону.

Четвер, 25 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». (16+).
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: Нова
Зеландiя».
16:30 Д/с «Боротьба за виживання».
17:30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
18:55 Д/с «Свiт дикої природи».
19:20 Д/с «Тваринна зброя».
20:30 Д/с «Дикi тварини».
21:40,4:25 Схеми. Корупцiя в
деталях.
22:15 Т/с «Мiстер Селфрiдж». (16+).

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,16:45,19:30,5:20
«ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:20,11:55,12:20,4:05 «Любий, ми
переїжджаємо».
12:50 «Одруження наослiп 3».
14:40 «Щоденник медiума».
15:40 «Свiт навиворiт».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Комедiя «Мiж нами,
дiвчатами».
21:45 «Право на владу».

Iнтер

3:40 «Орел i решка. Шопiнг».
4:55 «Телемагазин».
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+).
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13:50,14:45,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок.
По той бiк фронту».
18:00,19:00,2:10 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Вiдлуння вiйни».
23:45 Т/с «Слiдчий Горчакова».

БЛАНК ПЕРЕДПЛАТИ НА 2020 РІК

(12+).

ICTV

4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40 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 «Втеча задля порятунку».
11:50,13:20 Х/ф «Боєць». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:00,16:20 Х/ф «Одинак». (16+).
16:35 Х/ф «Орлиний зiр». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:15 Анти-зомбi.
21:25 Т/с «Розтин покаже». (16+).
23:20 Х/ф «Снайпер 7: Iдеальне
вбивство». (16+).

Новий канал

5:55,7:05 Kids` Time.
6:00 М/ф.
7:10 Вар`яти. (12+).
9:20 Т/с «Грiмм». (16+).
11:50 Х/ф «Лукас». (16+).
13:30 Гастарбайтери.
17:00,19:00 Хто зверху? (12+).
20:50 Х/ф «Крутi стволи». (16+).
22:40 Х/ф «Лiтак президента». (16+).

СТБ

5:15,22:55 Т/с «Анна-детектив».
(12+).
7:00 Все буде добре!
8:50 Ультиматум. (16+).
10:30 Хата на тата. (12+).
12:35,14:50,15:40 Т/с «Коли ми
вдома».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:15 Один за всiх. (16+).
20:15,22:45 Т/с «Зникла наречена».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,3:50 Реальна мiстика.
12:45 Агенти справедливостi. (12+).
14:45,15:30 Т/с «Жiночий лiкар 2».
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Хто ти?», 7 i 8 с. (16+).
23:20 По слiдах.

ТК «Київ»

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

П’ятниця, 26 червня

22–28 червня 2020 року
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». (16+).
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: Нова
Зеландiя».
16:30 Д/с «Боротьба за виживання».
17:25 VoxCheck.
17:30,4:25 Перша шпальта.
18:55 Д/с «Свiт дикої природи».
19:20 Д/с «Тваринна зброя».
20:30,21:40 Д/с «Дикi тварини».
22:15 Свiтова медицина. Iндонезiя Лонтар-люди.
22:45 Свiтова медицина. Балi острiв балiйцiв.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,16:45,19:30,4:20
«ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,11:50,12:15,12:45,3:45 «Любий, ми переїжджаємо».
13:10 «Одруження наослiп».
14:45 «Щоденник медiума».
15:45 «Свiт навиворiт».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Лiга смiху. Дайджест».
22:05 «Вечiрнiй квартал».
23:55 Комедiя «Таксi».

Iнтер

3:40 «Орел i решка. Шопiнг».
4:55 «Телемагазин».
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+).
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13:50,14:45,15:40,23:45 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок.
По той бiк фронту».
18:00,1:35 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».

ICTV

4:30,0:35 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Анти-зомбi.
11:05,13:20 Х/ф «Обдурити усiх».
12:45,15:45 Факти. День.
13:25 Х/ф «Пригоди Плуто Неша».
15:05,16:20,22:50 «На трьох». (16+).
17:25,20:10 Дизель-шоу. (12+).
18:45 Факти. Вечiр.

Новий канал

5:55,7:05 Kids` Time.
6:00 М/ф.
7:10 Вар`яти. (12+).
9:20 Т/с «Грiмм». (16+).
12:00 Топ-модель по-українськи.
17:00 Х/ф «Танго i Кеш». (16+).
19:00 Х/ф «Суддя Дредд».
20:50 Х/ф «Правдива брехня». (16+).
23:20 Х/ф «Лукас». (16+).

СТБ

5:15 Т/с «Анна-детектив». (12+).
7:05 Врятуйте нашу сiм`ю 2 (16+).
9:45,19:00 Наречена для тата 3.
(12+).
11:35,14:50,18:15 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
20:50,22:45 Т/с «Тiльки скажи».
(12+).

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 «Квочка».
14:45,15:30 Т/с «Жiночий лiкар 2».
20:10 Гучна справа.
21:00 Свобода слова Савiка
Шустера.

ТК «Київ»

10:00 Лiкар знає.
10:30,11:30,14:50 Афiша.
10:40,15:55,16:50,19:30,22:50 Київ
Reality.
11:00,15:15 Вголос.
11:10,19:50,23:35 Якiсне життя.
11:40,15:50,18:55,20:50,23:15
Кияни.
12:00 СТН - Брифiнг мера.
12:10,12:45 Прогулянки мiстом.
13:00,17:00,21:00,1:00,4:00 NewsRoom.
14:00,18:00 Д/с «Заборонена
iсторiя», 13 с.
15:00,19:00 СТН.
16:00 Т/с «Окупованi», 4 с. (16+).
19:40,23:25 Київськi iсторiї.
20:00 Т/с «Окупованi», 5 с. (16+).

22:00 Т/с «Мердок», 15 с. (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:00 Час-тайм.
23:45 «Вiзерунок дня».
23:55 Голос Америки з Вашингтону.

Субота, 27 червня

UA:Перший

6:00 М/с «Попелюшка».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,23:40,2:30,5:3
0 Новини.
9:30 Х/ф «Марiя Терезiя», 1 i 2 с.
(16+).
11:40 М/с «Книга джунглiв».
12:30 Школа 4.0.
13:00 Розумнi речi.
13:30 Свiтова медицина. Iндонезiя Лонтар-люди.
14:00 Свiтова медицина. Балi острiв балiйцiв.
14:30 Телепродаж.
15:00 UA:Фольк. Спогади.
16:00 Т/с «Мiстер Селфрiдж». (16+).
16:45 Всенiчне бдiння (ПЦУ).
19:30 Велика вечiрня (УГКЦ).
20:30 Д/с «Боротьба за виживання».
21:20 Д/с «Суперчуття».
22:00 Х/ф «Люблю тебе, мамо».
(12+).

Канал «1+1»

6:15,7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 «Свiт навиворiт».
17:40 Бойовик «Джон Уїк». (16+).
19:30,5:15 «ТСН».
20:15 «Вечiрнiй квартал».
23:10,0:10 «Свiтське життя».

Iнтер

4:30,4:05 «Орел i решка. Шопiнг».
5:15 «Телемагазин».
6:30 «Слово Предстоятеля».
6:40 Х/ф «Беремо все на себе».
8:00 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня».
10:00 «Корисна програма».
11:00 Х/ф «Ми смертi дивилися в
обличчя».
12:30 Х/ф «Вони билися за
Батькiвщину».
15:30 Х/ф «Ати-бати, йшли
солдати...»
17:10,20:30 Т/с «Слiдчий
Горчакова».
20:00 «Подробицi».
23:10 Концерт «Loboda. Superstar
Show».

ICTV

4:55 Факти.
5:25 Т/с «Марк+Наталка». (16+).
8:05 «На трьох». (16+).
10:00,13:00 Т/с «Розтин покаже».
12:45 Факти. День.
14:50 Х/ф «Володар перснiв:
Хранителi персня».
18:00,19:10 Х/ф «Володар перснiв 2:
Двi вежi». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
21:55 Х/ф «Володар перснiв 3:
Повернення короля». (16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/ф «Долина папоротей:
Чарiвний порятунок».
7:20 Таємний агент.
8:30,1:20 Вар`яти. (12+).
11:20 Хто зверху? (12+).
15:00 Х/ф «Суддя Дредд».
16:40 Х/ф «Правдива брехня». (16+).
19:10 Х/ф «Механiк». (16+).
21:00 Х/ф «Професiонал». (16+).
23:10 Х/ф «Шпигуни-союзники».

СТБ

5:45 Все буде смачно!
7:35,10:15 Т/с «Зникла наречена».
9:20 Неймовiрна правда про зiрок.
17:05 Хата на тата. (12+).
19:00 МастерШеф. Професiонали 2.
21:30 Х-Фактор.

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,3:10 Реальна мiстика.
8:50 Т/с «Хто ти?», 1-6 с. (16+).
15:20 Т/с «Хто ти?», 7 i 8 с. (16+).
16:45 Т/с «Штамп в паспортi», 1
i 2 с.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Штамп в паспортi». (12+).
23:15 Т/с «Лист помилково», 1-3 с.

Неділя, 28 червня

UA:Перший

6:00 М/с «Попелюшка».
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 СвятоМихайлiвському 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.
15:00,0:30 UA:Фольк. Спогади.
16:00 Т/с «Мiстер Селфрiдж». (16+).
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 «Iндiя. Нацiональний
парк Канха».
21:20 «Левко Лук`яненко. Йти за
сумлiнням».
22:00 Концертна програма
«Непереможнi. #Пiснi вiйни».
23:25,4:20 Д/ф «Дiксiленд».

Канал «1+1»

6:15,7:05 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:25,2:50 «Свiт навиворiт».
17:40 Х/ф «Фантастична четвiрка».
(16+).
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 Бойовик «Бамблбi». (12+).
23:10 Концерт гурту «Без
обмежень». «Транзитна зона».
0:35 Х/ф «Форма води». (16+).

Iнтер

4:40,10:00 «Орел i решка. Чудеса
свiту 2».
4:55 «Телемагазин».
5:30,11:00 «Орел i решка. Iвлєєва vs.
Бєдняков».
6:15 Х/ф «Чингачгук - Великий
Змiй».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
12:00 Т/с «Голос янгола», 1-4 с.
(12+).
16:25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Краще в менi». (16+).
22:50 Х/ф «Пара гнiдих».

ICTV

5:35 Факти.
6:00 Анти-зомбi.
6:55,8:35 Громадянська оборона.
7:40 Секретний фронт.
9:30,13:00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12:45 Факти. День.
13:20 Х/ф «Подарунок на Рiздво».
14:55 Х/ф «Людина, яка бiжить».
16:45 Х/ф «Близнюки». (16+).
18:45 Факти тижня.
20:30 Х/ф «Дев`ять ярдiв 2». (16+).
22:30 Х/ф «Одного разу порушивши
закон». (16+).

Новий канал

5:55,7:05 Kids` Time.
6:00 М/ф.
7:10,1:30 Вар`яти. (12+).
8:00 Аферисти в мережах. (16+).
9:50 М/ф «Монстри проти
прибульцiв».
11:30 Х/ф «Кобра». (16+).
13:10 Х/ф «Крутi стволи». (16+).
15:00 Х/ф «Механiк». (16+).
16:40 Х/ф «Професiонал». (16+).
18:50 Х/ф «Повiтряна в`язниця».
21:00 Х/ф «Скеля».
23:40 Х/ф «Сибiр». (18+).

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
6:10 Все буде смачно!
8:00 Операцiя И: невiдома версiя.
8:55 Дiамантова рука: невiдома
версiя.
9:50 МастерШеф. Професiонали 2.
12:20 Хата на тата. (12+).
18:55 Слiдство ведуть екстрасенси.
19:55 Один за всiх. (16+).
22:10 Я соромлюсь свого тiла. (16+).

Канал «Україна»

5:50 Сьогоднi.
6:50 Реальна мiстика.
8:35 Т/с «Несолодка помста». (12+).
13:00 Т/с «Доля обмiну не
пiдлягає».
17:00 Т/с «Порушуючи правила»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с «Порушуючи правила».
23:00 Т/с «Серце слiдчого», 1-3 с.
2:15 Т/с «Серце слiдчого». (12+).

ТК «Київ»

8:00 Ранок.
10:00 Зiрковий смак.
10:45 Прогулянки мiстом.
11:00 Т/с «Вiра», 31 с.
12:30 Жiнка знає.
13:00 Х/ф «Будинок шкереберть».
14:50,4:10 Якiсне життя.
15:00 СТН.
15:15 Богатирськi iгри.
16:10 Т/с «Мердок», 13 с. (12+).
17:00,21:00,3:10 СТН-Тижневик.
17:35,19:10 Кияни.
17:40 Цивiлiзацiя Incognita.
18:10 Т/с «Мердок», 14 с. (12+).
19:00 Добрi новини.
19:25,0:55 Т/с «Вiра», 32 с.
21:30,3:40 Спорт-Тижневик.
22:00,23:00,4:20 Х/ф «План Б».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:25 «Тут i зараз».
2:25 Т/с «Мердок», 15 с. (12+).

В

зв’язку зі збільшенням вартості витратних матеріалів, підняттям мінімальних соціальних гарантій, для можливості на
дання якісних послуг, з метою встановлення економічно - обґрунтованої вартості ритуальних послуг, керуючись Законом
України „Про поховання та похоронну справу” та Наказом №52 від 03.03.2009 року „Про затвердження норм часу на надання
ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності” КП „Бучанське УЖКГ” оголошує про приведення та
рифів на окремі види ритуальних послуг, що надає КП „Бучанське УЖКГ” Бучанської міської ради, до рівня економічно об
ґрунтованих витрат, відповідно до Рішення Виконавчого комітету Бучанської міської ради від 28.05.2020 року № 367. Тарифи
вводяться в дію через 15 днів з моменту їх оприлюднення.
Вартість послуги у літній період
Могила
на замовну
труну

Стандартна
могила

Підліткова
могила

2,4*2,0*1,0

2,0*2,0*1,0

1

Оформлення
договорузамовлення на
організацію
та проведення
поховання.
Оформлення
свідоцтва про
поховання.
Відведення ділянки
для поховання.

123,68

2

Копання могили
(викопування
могили ручним
способом,
опускання труни
з тілом померлого
в могилу,
закопування
могили,
формування
намогильного
насипу та
одноразове
прибирання
території біля
могили)

2238,73

№
п/п

Назва послуги

Вартість послуги у зимній період
Дитяча
могила

Могила
на замовну
труну

Стандартна
могила

1,6*1,8*1,0

1,1*1,5*0,8

2,4*2,0*1,0

2,0*2,0*1,0

106,36

82,12

55,49

123,68

106,36

82,12

55,49

1984,87

1629,47

1134,44

3805,00

3290,09

2666,94

1699,52

ОГОЛОШЕННЯ

В

зв’язку зі зростанням вартості дизельного палива та витратних матеріалів,
збільшенням мінімальних соціальних стандартів, для можливості надан
ня якісних послуг, з метою забезпечення належного санітарно-гігієнічного ста
ну в Бучанському ОТГ, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від
26.07.2006р. № 1010 „Про затвердження порядку формування тарифів на послу
ги з вивезення побутових відходів” зі змінами та доповненнями, КП „Бучанське
УЖКГ” оголошує про приведення тарифів на послуги з поводження з побутови
ми відходами, що надає КП „Бучанське УЖКГ» Бучанської міської ради, до рівня
економічно - обґрунтованих витрат, відповідно до Рішення Виконавчого комітету
Бучанської міської ради від 18.02.2020 року № 87. Тарифи вводяться в дію через 15
днів, з моменту їх оприлюднення.
1. Тариф (Т) для І групи споживачів (мешканці багатоповерхових будинків):
136,20 грн.+22,4% (рентабельність) = 166,70 грн..+20% ПДВ = 200,04 грн./1 м. куб.
0,12 м.куб. в міс. * 200,04 = 24,00 грн. з ПДВ на 1 особу.
2. Тариф (Т) для ІІ групи споживачів (мешканці приватних садиб):
136,20 грн.+22,4% (рентабельність) = 166,70 грн..+20% ПДВ = 200,04 грн./1 м.куб.
0,105 м.куб. в міс. * 200,04 = 21,00 грн. з ПДВ на 1 особу.
3. Тариф (Т) для ІІІ групи споживачів (бюджетні установи, фізичні особи,
об’єднані в обслуговуючі кооперативи, ЖБК, ОСББ , юридичні особи та інші
організації):
136,20 грн.+22,4% (рентабельність) = 166,70 грн..+20%ПДВ=200,04 грн./1 м.куб.

ІНФОРМАЦІЯ СПОЖИВАЧУ

Золота черешня

В Україні триває сезон цієї смачної
соковитої ягоди. На Бучанських
ринках уже продають різні сорти
з південних регіонів Херсонської,
Миколаївської, Запорізької областей та із Закарпаття.

Ц

іна на ягоди досить висока –
від 90 гривень і закінчуючи надвисо
кою позначкою у 160 гривень за кілограм.
Чому так дорого?
«Сезон розпочався без запізнення, але ціна на черешні зараз приблизно в півтора
раза вища, ніж торік.
Частково вплинули
на це карантинні обмеження в Україні», –
розмірковує
продавчиня
ТК
«Варшавський».
Але все-таки голов
на причина – значні
втрати ран
нього
вро
жаю
через

заморозки. Саме тому пропозицій на
ринку небагато, й більші поставки мо
жуть не збити високу ціну. Крім того у
травні теж була несприятлива погода –
часті дощі.
«Рясні опади згубно позначились як
на врожаї ягоди, так і на її якості, –
каже керівник проєкту «АПК-Інформ:
овочі і фрукти» Олександр Хорєв. –
І багато виробників черешні через це
втратили прибуток».
І все ж, за прогнозами експертів,
найближчими тижнями чекатимемо
зниження вартості. Тим паче, що в
середині червня очікують на ре
кордні обсяги імпорту череш
ні. Насамперед, із
Туреччини, яка, на
відміну від усіх ос
новних конкурен
тів, від погодних
примх не потерпі
ла і вирости
ла пристой
ний урожай.
Щоправда,
сезон черешні
там майже за
вершився.

Підліткова
могила

Дитяча
могила

1,6*1,8*1,0 1,1*1,5*0,8

Затверджено норми витрат
та використання води
на полив

Корисна інформація для мешканців приватного сектору!

В

иконавчий комітет Бучанської
міської ради затвердив норми ви
трат та використання води на полив
присадибних ділянок у Бучанській
міській об’єднаній територіальній
громаді.
Загальнодобова норма витрат води
на квадратний метр поливної площі
– 4 л;
Періодичність – не більше 67 разів
на сезон.
Встановлено розрахунковий пе
ріод за полив присадибних ділянок
з 15 квітня до 31 серпня поточного
року.
Площа поливної території – 4 сотки
(400 м2) для кожного абонента при
ватного сектору, які не мають прила
дів обліку води.
У разі надання абонентом техніч
ної документації на земельну ділянку
(технічного паспорта) до надавача
послуг з водопостачання та обсте
ження земельної ділянки площу по
ливів буде відкореговано.
Заборонено влаштування тимчасо
вих водопровідних мереж для поливу
присадибних ділянок без встанов
лення приладу обліку води.
Пресслужба БМР
Втрачене тимчасове посвідчення
військового квитка ТП 1997355, ви
дане Ірпінським військовим коміса
ріатом на ім’я Заславський Андрій
В’ячеславович, вважати недійсним.

9.06.2020 року 0 11-00 год. відбу
деться встановлення та погодження
меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та закріплення межових
знаків земельної ділянки за проектом
землеустрою щодо відведення земель
ної ділянки у власність гр. Мусієнку
В.О. за адресою: смт. Гостомель по
вул. Свято-Покровській. Просимо
з’явитися для погодження меж та
підписання Акту прийомки-передачі
межових знаків на зберігання влас
ників суміжніх земельних ділянок з
кадастровими номерами:
3210945900:01:011:1216,
3210945900:01:011:0116,
3210945900:01:011:0112.
24.06.2020 року з 9,00 год. до 9,30
год. відбудеться встановлення (від
новлення) меж та прийому пере
дачі межових знаків на зберігання
власнику земельної ділянки, що
розташована за адресою: Київська
область, Бородянський район, село
Блиставиця, вулиця Польова.
Запрошуємо
сусідів
земель
ної ділянки та представників
Блиставицького старостинського ок
ругу для погодження меж земельної
ділянки.
19.06.2020 року о 14-00 год. відбу
деться встановлення та погодження
меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) за проєктом землеустрою
щодо відведення земельної ділян
ки у власність гр. Феофанової Аліні
Петрівні в селищі Гостомель, вули
ця Остромирська Київської області.
Просимо з’явитися для погодження
меж та підписання акта прийом
ки-передачі межових знаків на збері
гання власників суміжних земельних
ділянок.
19.06.2020 року о 12-00 год. відбу
деться встановлення та погодження
меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) за проєктом землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Феофанової Олени
Іванівни в селищі Гостомель, вули
ця Дніпровська Київської області.
Просимо з’явитися для погодження
меж та підписання Акта прийом
ки-передачі межових знаків на збері
гання власників суміжних земельних
ділянок.

Запроваджено
нове свято

З 19 червня в Україні розпочнуть щорічно відзначати День фермера.
ішення про щорічне свято фермера
схвалили на засідання уряду 3 червня.
Згідно з документом, цього дня в Україні
в 2003 році було ухвалено закон про фер
мерське господарство.
Також зазначено, що у країні зареє
стровано 47 тисяч суб’єктів за організа
ційно-правовою формою «фермерське
господарство», що становить 62% від
загальної кількості суб’єктів, зайнятих в
аграрному секторі.

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

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

діловий тиждень

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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Суспільство
ЗАЯВА ПРО
ЕКОЛОГІЧНІ
НАСЛІДКИ
ДІЯЛЬНОСТІ

1. Мета та засіб здійснення проектованої діяльності
Проектом передбачається будівниц
тво торговельного центру в м. Буча
Київської області, по вул. Нове шосе
(біля існуючою АЗС) з поділом на чоти
ри пускові комплекси.
2. Найзначніші впливи на стан навколишнього середовища
Геологічне середовище
Вплив проектованої діяльності на ге
ологічне середовище буде пов’язаний з
будівельними роботами (риття тран
шеї, планування території).
При експлуатації об’єкта проектування
впливів на геологічне середовище не
очікується.
Повітряне середовище
В зв’язку з запроектованою діяльністю
очікується вплив на повітряній басейн,
пов’язаний з викидами забруднюючих
речовин в період будівництва та
експлуатації торговельного центру.
При проведенні будівельно-монтажних
робіт певне забруднення атмосфери буде
пов’язане зі зварювальними роботами
(викиди марганцю та його сполук; заліза
та його сполук; оксидів азоту в перера
хунку на діоксид азоту; оксиду вуглецю;
кремнію діоксид; фтористого водню;
фторидів добре та погано розчинних),
при зварюванні труб ПВФ- (викиди
оксиду вуглецю та вініл хористого); про
веденням фарбувальних робіт (пари роз
чинників лакофарбових матеріалів); екс
плуатацією автомобільної і будівельної
техніки (викиди відпрацьованих газів від
двигунів внутрішнього згорання).
Валові
викиди
забруднюючих
речовин в атмосферу від автомобільної і
будівельної техніки складають 19,8064 т,
в т.ч.: оксид вуглецю – 11,0083 т, оксиди
азоту в перерахунку на діоксид азоту4,9727 т, діоксид сірки – 0,8842 т, сажа –
1,2255 т, вуглеводні граничні С12-С19 –
1,7157 т.
Валові
викиди
забруднюючих
речовин від неорганізованих джерел
(викиди під час перевантаження
будівельних матеріалів) - 0,2373 т.
При
найбільш
несприятливому
періоді роботи техніки, концентрації
забруднюючих речовин на території
найближчої
житлової
будівлі
становлять: діоксид азоту - 0,1431 долі
ГДК, марганцю та сполук- 0,1740 долі

ГДК, фторидів добре розчинних- 0,1077
долі ГДК; ксилолу- 0,5405 долі ГДК;
толуолу- 0,1851 долі ГДК; речовинам
суспендованим- 0,6951 долі ГДКВ
В період експлуатації торговельного
центру будуть утворюватися постійні
та періодичні джерела забруднення
атмосфери.
Періодичні, відносно короткочасні
викиди забруднюючих речовин в
атмосферу пов’язані з роботою двигунів
внутрішнього
згоряння
легкових
автомобілів при русі по території зони
для паркування на 92 п/м.
Загальні
викиди
на
період
експлуатації торговельного центру
становитимуть: 0,0198 т/рік, в т.ч.
основних забруднюючих речовин:
оксидів азоту в перерахунку на діоксид
азоту - 0,0011 т/рік, оксид вуглецю –
0,016 т/рік, сажі – 0,00009 т/рік, діоксид
сірки – 0,0001 т/рік, вуглеводні граничні
С12-С19- 0,0025т
Результати розрахунків розсіювання
забруднюючих речовин в атмосфері
показують,
що
концентрації
забруднюючих речовин у атмосферному
повітрі не перевищують їх гігієнічні
нормативи на межі найближчої
житлової забудови та становлять менше
0.1 долі ГДК.
Основним джерелом шуму та вібрації
при будівництві є будівельна техніка
та автотранспорт. Джерелами шуму в
торгівельному центрі, що проектуються,
є: автотранспорт, що рухається по
території, внутрішні джерела:обладнання
електрощитових, насосних, системи
димовидалення, система кондиціонування
та припливно-витяжна вентиляція. На
відстані найближчої житлової забудови
(140 м) рівень шуму буде становити
38,1 дБА (при будівництві) та 9,3 дБА –
в період експлуатації торгівельного
центру, що задовольняє санітарні норми
Lекв = 55 дБА (вдень) та Lекв = 45 дБА
(вночі). Очікуваний рівень шуму від
роботи будівельної техніки відповідає
нормативному. Вплив шуму, який
виникає при роботі обладнання, в період
експлуатації торгівельного центру, є
помірним.
Водні ресурси
Під час проведення будівельних
робіт передбачається забезпечення
працюючих
питною
водою
та
протипожежним
водопостачанням
за допомогою тимчасових мереж
водопостачання
(згідно ПОС) та
підвозу технічної води.
На період проведення будівельних
робіт по будівництву торговельного
комплексу потреба у водних ресурсах
складатиме 4152м3, з них:

на виробничі потреби (приготування
розчинів, миття будівельної техніки
тощо) – 3785м3;
на господарсько-побутові потреби –
367,0 м3.
Збір побутових (фекальних) стічних
вод при будівництві передбачається в
санітарно- побутові установки контей
нерного типу – біотуалет. В подальшому
знешкодження побутових стічних вод
виконується на очисних спорудах у від
повідності з укладеними угодами з ЖКГ,
в зв’язку з чим забруднення води неочи
щеними або недостатньо очищеними
стічними водами при проведенні буді
вельно-монтажних робіт не буде.
На період експлуатації джерелом во
допостачання комплексу є централізо
вана водопровідна мережа м. Буча, від
повідно до технічних умов. Відведення
господарсько-побутових стоків від
торговельного комплексу передбачене
у діючу централізовану мережу госпо
дарсько-побутової каналізації м. Буча,
згідно з технічними умовами.
Обсяг води в процесі експлуатації
складає: 13 м3/добу; поливання тери
торії та зелених насаджень, витрати
дощових вод 0,5 м3/добу; зовнішнє по
жежогасіння - 15 л/с; внутрішній про
типожежний водопровід 2x2,6 л/с.
Господарсько-побутові стоки в кіль
кості до 12,5 м3/добу передбачається
скидати до міської мережі господар
сько-побутової каналізації.
Підключення до міських мереж гос
подарсько-побутової та зливової (до
щової) каналізації буде відповідно до
технічних умов місцевих комунальних
служб.
Будiвля торговельного центру облад
нується:
системою господарсько-питного та
протипожежного водопроводу (об’єд
наною);
господарсько-побутовою каналiзацiєю;
Для торговельного центру проектом пе
редбачено такі системи каналізації:
господарчо-побутова - від санітарних
приладів та технологічного обладнання;
зливова (дощова).
Для відведення дощових вод з покрівлі
проектуємого торговельного центру
передбачається влаштування системи
внутрішніх водостоків з відведенням
закритою системою в загальну дощову
каналізацію на території забудови.
Водостічні воронки приймаються
виробництва фірми «Geberit» або
аналогічні з електропідігрівом.
Вплив на водне середовище в період
проведення будівництва має тимча
совий характер і оцінюється як незна
чний.

Під час експлуатації запроектованих
споруд вплив на водні ресурси оціню
ється як помірний.
При дотриманні правил експлуатації,
при виконанні всіх заходів по запобі
ганню забруднення, негативних впли
вів на водні ресурси не очікується.
Грунтово-рослинний покрив
В період будування проектом
передбачені заходи щодо збереження
грунтово –рослинного шару від
протікань
паливно-мастильних
матеріалів
під
час
заправлення
транспортних машин та механізмів,
а також при порушенні ґрунтоворослинного шару, зміни властивостей
ґрунтового шару.
При експлуатації об’єкту впливів
на грунтово-рослинний покрив не
очікується.
Техногенне середовище
Ймовірні аварійні ситуації, що
впливають на навколишнє природне
середовище,
можуть
виникнути
у разі стихійного лиха, але вплив
таких аварійних ситуацій на екологію
буде незначним через їхню відносну
короткочасність.
При
виявленні
аварії вона буде негайно ліквідована і
проведений відновлювальний ремонт.
Негативний
вплив
об’єкта
на
техногенне середовище не прогнозується.
Об’єкти навколишнього техногенного
середовища на об’єкти планованої діяль
ності впливати не будуть.
3. Оцінка екологічного ризику
проектованої діяльності
Прийняті в проектi технічні рішення
обумовлюють прийнятний екологічний
ризик при умові дотримання діючих
правил
здіснення
будівельномонтажних робіт та прийняття в
експлуатацію торговельного центру.
4. Екологічний моніторинг
Організація і контроль за викидами
й забрудненням атмосфери повинні
проводитись згідно з 0НД-90.
При виявленні відхилень Замовник
зобов’язаний виконати відповідні нала
годжувальні, регламентні або ремонтні
роботи з подальшими повторними за
мірами.
На підставі моніторингу Замовник
сповіщає адміністративні, контролюючі
органи і населення про існуючі або
можливі загрози довкіллю, викликані
технічним станом об’єкту, та приймає
заходи по їх усуненню або попередженню.
ТОВ «РЕМІ КИЇВ» зобов’язується
забезпечити виконання проектних рі
шень у відповідно до екологічних зако
нодавчих та підзаконних актів України
на всіх етапах будівництва та експлуа
тації об’єкту проектованої діяльності.

Порядок денний пленарного засідання 80 сесії VII скликання 25 червня 2020 року

1. Про зарахування помічника-консультанта депутата
Бучанської міської ради VII скликання
2. Про припинення повноважень помічників-консультан
тів депутата Бучанської міської ради VII скликання
3. Про роботу КП «Бучабудзамовник» щодо здійснення тех
нічного нагляду за об’єктами будівництва в Бучанській місь
кій об’єднаній територіальній громаді
4. Про внесення змін до рішення 71 сесії Бучанської
міської ради VІI скликання від 19 грудня 2019 року за №
4344-71-VII «Про місцевий бюджет Бучанської міської об'єд
наної територіальної громади на 2020 рік»
5. Про прийняття з обласного бюджету Київської області
міжбюджетного трансферту на «Будівництво спортивного
блоку в комплексі з будівлями ЗОШ № 2 по вул. Шевченка,
14 в м. Буча
6. Про прийняття субвенції з державного бюджету місце
вим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-еконо
мічного розвитку окремих територій на капітальний ремонт
об’єктів комунальної власності
7. Про внесення змін до штатного розпису Бучанської місь
кої ради
8. Про затвердження штатного розпису архівного відділу
Бучанської міської ради
9. Про розгляд звернень щодо внесення змін до договорів
оренди земельних ділянок:
9.1. Про розгляд звернення ПП «Скейлз», вул. Вокзальна, 101
9.2. Про розгляд звернення ПП «Деліція», вул. Жовтнева
9.3. Про розгляд звернення Лисенка О.С., вул.
Склозаводська, 14-з
10. Про управління майном, яке належать до комунальної
власності Бучанської міської територіальної громади міста Буча:
10.1. Про передачу нежитлових приміщень комуналь
ної власності Бучанської міської об’єднаної територіальної
громади з балансу КП «Бучанське УЖКГ» на баланс КНП
«БЦПМСД» Бучанської міської ради

10.2. Про надання згоди на безоплатне прийняття автомо
білів до комунальної власності Бучанської міської ради
10.3. Про продовження договору оренди нежитлового при
міщення комунальної власності Бучанської міської об’єднаної
територіальної громади для функціонування територіально
го підрозділу відділу адміністративних послуг управління
ЦНАП БМР
10.4. Про внесення змін до рішення Бучанської міської ради
№4514-73-VII від 30.01.2020 р. «Про розгляд звернення ТОВ
«Компанія «Фарм-Союз»
10.5. Про передачу нежитлових приміщень комунальної
власності Бучанської міської об’єднаної територіальної гро
мади з балансу КП «Бучанське УЖКГ» на баланс та в опера
тивне управління відділу культури, національностей та релі
гій Бучанської міської ради
10.6. Про продовження договору оренди нежитлового при
міщення комунальної власності Бучанської міської територі
альної громади ГО «Футбольна Академія Олександра Алієва»
11. Про безоплатну передачу необоротних активів з балан
су КП «Бучанське УЖКГ» на баланс КП «Бучазеленбуд»
12. Про внесення змін до рішення Бучанської міської ради
№ 4162-68-VII від 14.11.2019 року «Про початок реорганізації
житлово-комунального підприємства «Поліське» Бучанської
міської ради шляхом приєднання до Комунального підприєм
ства «Бучанське УЖКГ» Бучанської міської ради»
13. Про затвердження Положення про архівний відділ
Бучанської міської ради у новій редакції
14. Про внесення змін до штатного розпису Бучанської
дитячої школи мистецтв ім. Л. Ревуцького відділу культури,
національностей та релігії Бучанської міської ради
15. Про внесення змін до штатного розпису адміністратив
ного підрозділу відділу культури, національностей та релігії
Бучанської міської ради
16. Про списання основних засобів з балансу відділу куль
тури, національностей та релігії Бучанської міської ради

17. Про безоплатну передачу необоротних активів з балан
су відділу культури, національностей та релігії Бучанської
міської ради на баланс КП «Бучазеленбуд»
18. Про внесення змін до штатного розпису відділу молоді та
спорту Бучанської міської ради
19. Про внесення змін до рішення Бучанської міської ради
№ 1280-28-VII від 27.04.2017 року
20. Про внесення змін до штатного розпису Відділу освіти
Бучанської міської ради
21. Про безоплатну передачу необоротних активів з балан
су відділу освіти Бучанської міської ради на баланс відділу мо
лоді та спорту Бучанської міської ради
22. Про внесення змін до штатного розпису УПСЗЗННЧК
Бучанської міської ради
23. Про внесення змін до рішення № 4920-79-VIIвід
21.05.2020 Бучанської міської ради
24. Про затвердження звіту з експертної грошової оцінки та
продаж земельної ділянки вул. Яблунська, 84 в м. Буча
25. Про затвердження звіту з експертної грошової оцінки
та продаж земельної ділянки вул. Поліське, 30 в с. Блиставиця
26. Про проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки по вул. Жовтнева, 13 в м. Буча
27. Про розробку матеріалів містобудівної документації, а саме:
«Детальний план території, орієнтовною площею 1,62 га, для бу
дівництва медичного центру в межах вулиць Шевченка, Революції
та існуючої житлової забудови в м. Буча Київської області
28. Про розробку матеріалів містобудівної документації, а
саме: «Детальний план території, орієнтовною площею 2,0 га,
для будівництва середньоповерхової житлової забудови в ме
жах вулиць Шевченка, Гоголя, провул. Революції та існуючої
житлової забудови в м. Буча Київської області
29. Про вирішення питань регулювання земельних відно
син громадян, підприємств, установ та організацій
30. Депутатські запити
31. Різне

Суспільство

Чим COVID-19 загрожує людям
із гіпертензією

Скандинавська
ходьба –
для кого вона?

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги дає роз’яснення щодо техніки та користі цього виду спорту.
кандинавська ходьба – це динаміч
на хода з палицями, які за зовніш
нім виглядом нагадують лижні.
Факти, які вмотивують вас до ходи:
−− постійні активні рухи руками з па
лицями повноцінно залучають м’язи
та суглоби верхніх кінцівок у процес
ходьби;
−− тренування відбувається за рахунок
зусилля рук у разі правильного від
штовхування палицями. А натискан
ня та опора на них цілком розванта
жує хребет та суглоби;
−− під час скандинавської ходьби пра
цюють вдвічі більше м’язів, ніж під
час звичайної.

С

Гіпертензія часто зустрічається в осіб віком від 50 років. Літні люди важче
переносять COVID-19.
Китаї від 25% до 50% людей, які ін
Причини артеріальної гіпертензії:
фікувалися новим коронавірусом, −− вік понад 50 років;
мали високий кров’яний тиск або су −− підвищений рівень загального холес
путні захворювання: рак, діабет тощо. В
терину;
Італії понад 76% людей, які померли від −− надмірна вага;
ускладнень спричинених COVID-19, −− надмірне вживання солі;
мали високий кров’яний тиск.
−− жінки частіше за чоловіків хворіють
Нова коронавірусна інфекція має
на артеріальну гіпертензію.
важчий перебіг у людей із супутніми
Поради для профілактики та контрзахворюваннями: гіпертензією, діабе олю артеріальної гіпертензії:
том, ішемічними хворобами серця, он −− підтримуйте оптимальну вагу тіла;
−− відмовтеся від куріння;
кологією.
Термін «артеріальна гіпертензія» ви −− обмежте кількість алкоголю, а краще
взагалі не вживайте спиртного;
користовують у випадках, коли кров
надмірно тисне на стінки артерій ізсе −− регулярно займайтеся фізичними
вправами (не менше 30-40 хв. 3-4
редини. Нормальним вважають систо
рази на тиждень);
лічний (верхній) тиск менше 120 і діа
столічний (нижній) менше 80 мм рт. ст. −− обмежте споживання солі (до 5 г на
добу для дорослої людини (це 🔷трохи 
Діагноз артеріальна гіпертензія
менше чайної ложки, включно з «при
ставлять у разі постійного підвищенні рівня артеріального тиску (АТ):
хованою сіллю» у маринадах, копче
−− понад 140 мм рт. ст. (систолічний);
ностях, ковбасах, соусах і навіть хлібі);
−− понад 90 мм рт. ст. (діастолічний).
−− уникайте стресів (займайтеся легким
Щоб виявити гіпертензію, необхідно
бігом, плаванням, йогою, гуляйте на
регулярно вимірювати тиск і спостері
природі);
−− їжте продукти, багаті на калій (крупи,
гати за власним станом здоров’я.
бобові, фрукти, овочі, зелень).
У більшості випадків початок артері
Щоб не пропустити початок артері
альної гіпертензії є непоміченим. Якщо
артеріальний тиск підвищується посту альної гіпертензії, необхідно вимірю
пово, то на головний боль, запаморо вати артеріальний тиск двічі на місяць
усім людям віком від 50 років.
чення зазвичай не зважають.

У

ЦІКАВО ЗНАТИ

«Мелітопольська черешня» стала
міжнародним брендом
В Україні завершилася реєстрація
ще одного продукту з історичним
географічним походженням – «Мелітопольської черешні». Це перша
українська ягода, яка отримала
реєстрацію як географічне зазначення і матиме право на визнання
в Євросоюзі.

П

ро це йдеться на інформаційноаналітичному порталі агропромис
лового комплексу України.
Назва місця походження товару –
це вид географічного зазначення, який
означає найменування, що ідентифікує
товар, який походить з певного гео
графічного місця та який має особливі
якості або властивості, виключно або
головним чином зумовлені конкретним
географічним середовищем з прита
манними йому природними і людськи
ми факторами.
Остаточно зареєструвати Мелітополь
ську черешню обіцяють наприкінці
липня.

«Мелітопольська черешня» відома ще
з ХІХ сторіччя, вирощується у місце
вості навколо Мелітополя на обох бе
регах річки Молочна, а саме — у межах
міста та оточуючих населених пунк
тів. Мелітопольська черешня — товар
елітного класу, плоди якої збирають
вручну. Ягоди характеризується бага
тим ароматом і смаком, збалансованим
вмістом цукру та кислоти, а також чу
довими товарними властивостями.
Нагадаємо, у грудні 2019 року
«Гуцульська овеча бриндзя» стала пер
шим українським продуктом, що має
географічне зазначення.

ЯКА ТЕХНІКА?
Щоб швидше й ефективніше оволо
діти всіма секретами скандинавської
ходьби, краще взяти кілька занять в
інструктора. Якщо такої можливості
немає, вам допоможуть відеоуроки з
інтернету.

ДЛЯ КОГО БУДЕ КОРИСНОЮ?
Скандинавська хода є універсальним
та щадним видом фізичних навантажень.
Її простота дає змогу проводити заняття
в будь-який сезон року, а позитивний
вплив на організм є беззаперечним:
−− опорно-рухова система;
−− дихальна система – регуляція дихан
ня, збільшення ємкості легень;
−− серцево-судинна система – тренуван
ня та зміцнення серцевого м’яза;
−− м’язова система – одночасно залуча
ються до тренування до 90% усіх м’язів;
Крім того, активно проведений час на
свіжому повітрі поліпшує настрій, зміц
нює імунітет, нормалізує сон та підви
щує опірність організму до стресів.
З ЧОГО РОЗПОЧАТИ?
• Правильно підібрати палиці! У
будь-якому спортивному магазині
вам підкажуть ваш варіант.
• Не починайте з великих дистанцій.
• Перед початком ходьби необхідно зро
бити невелику динамічну розминку.
• Після тренування корисними будуть
вправи на розтягування м’язів та
зв’язок.
• Починати потрібно із занять трива
лістю 20-25 хв., а потім додавати по
5-10 хв. на кожне заняття. Щоб під
тримувати форму, досить 3-х трену
вань на тиждень по 30-40 хв.
Лікарі ЦПМСД бажають усім приєм
них прогулянок та гарного здоров’я!

РЕЦЕПТ

Легкий літній десерт: йогуртовий
торт з полуницею без випікання

Десерт, який припаде до смаку і дорослим, і дітям, особливо тим, хто стежить за своїм харчуванням і фігурою. Йогуртовий полуничний торт без
випікання виходить ефектний і дуже ніжний. Його приготування займає
зовсім мало часу.
Інгредієнти:
Полуниця — 0,5 кг
Йогурт полуничний — 1 л
Печиво цукрове — 500 г
Молоко — 180-200 мл
Желатин — 30 г
М’ята свіжа (для прикраси) — 1-2 гі
лочки
Приготування:
Полуницю миємо і видаляємо хво
стики. Печиво подрібнюємо будь-яким
способом. Заливаємо желатин водою і
залишаємо для набухання. У печиво додаємо молоко, перемішуємо до однорідно
сті, поки маса не матиме консистенції тіста. Масу з печива і молока викладаємо на
дно форми. На масу з печива викладаємо полуницю.
Відправляємо на вогонь желатин, щоб розчинився (не кип’ятимо!). В окрему єм
ність виливаємо йогурт і додаємо в нього желатин. Заливаємо йогуртовим желе
полуницю. Відправляємо торт в холодильник на 6 годин.
Полуничний йогуртовий торт без випічки готовий. Прикрашаємо його свіжою
полуницею і м’ятою.
Приємного апетиту!
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Романенко Оксану Валеріївну,

завідувачку сектору кадрової роботи Бучанської
міської ради

Півчук Наталію Володимирівну,

начальника відділу культури, національностей
та релігій Бучанської міської ради

Гребенюка Анатолія Костянтиновича,
директора КП «Бучабудзамовник»

Василевську-Смаглюк
Ольгу Михайлівну,

народного депутата України 9-го скликання

Любі наші подруги та колежанки!
Садошук Оксана
та Гоменюк Катерина
Сердечно вітаємо вас
із Днем народження!

Прийміть найщиріші побажання міцного здоров’я,
особистого щастя, невичерпної енергії і наснаги у всіх
ваших добрих справах. Нехай життєва чаша буде переповнена радістю, здоров’ям і любов’ю, а всі бажані мрії
збудуться.
Нехай доля й надалі буде прихильною до вас, даруючи радість життя, незрадливу удачу, вірних і надійних
друзів!
З любов’ю колектив «Блиставчанка»

творчість

Дивовижні ляльки вихованців
гуртка “Сяйво”

Ось такі гарні ляльки вийшли у вихованців гуртка “Сяйво” Бучанського центру позашкільної роботи під керівництвом Лілії Терешпольської.

Шановні медичні працівники Бучанської
об’єднаної територіальної громади!
Прийміть найщиріші вітання
з нагоди професійного свята —
Дня медичного працівника!
Дозвольте подякувати вам за щоденну
виснажливу працю — невпинну боротьбу
за здоров’я та життя людини.
Немає професії жертов
нішої та гуманнішої, ніж
професія медика, проте
медичну галузь по-різно
му оцінюють у суспільстві:
від шанобливої вдячності
до найжорсткішої крити
ки. Незважаючи ні на що,
для медичних працівників
понад усім стоїть пацієнт –
його здоров’я і повноцінне
життя, особливо в сьогоден
ня, коли хвороба не щадить
нікого. Ви як істинні професіонали, як мовчазні ян
голи-охоронці завжди готові прийти на допомогу не
знайомій людині, виявляючи відданість своїй справі,
ігноруючи особисті плани і проблеми, часто наража
ючись на професійні небезпеки і навіть ризикуючи
власним життям.
Ви даруєте людям найдорожче – здоров’я, віру та на
дію. У ваших руках — складна і відповідальна справа.
Ви й надалі з високою відповідальністю та сумлінням
виконуватимете поставлені перед вами завдання, дба
тимете про нові професійні здобутки, а ваші зусилля
винагороджуватимуться повагою і вдячністю суспіль
ства. Низький уклін вам за вашу невтомну працю та
щире і відкрите серце. Завдяки вашій турботі та про
фесійній майстерності у людини з’являється віра та
надія на одужання, і це — найголовніше.
Всіх медичних працівників вітаю з професій
ним святом! Бажаю чистої і стерильної життєвої
дороги, міцного імунітету від усіх негараздів, за
гартованої сили духу, міцного здоров’я, перемог і
просування на професійному шляху. Радості вам,
розвитку, нових вражень, добра і достатку!
Зі святом!
З повагою головний лікар
КНП «Бучанський консультативнодіагностичний центр» БМР
Л.Я. Бучинський
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Шановні медичні працівники!
Прийміть найщиріші вітання зі словами
вдячності за вашу благородну працю.
Професія лікаря завжди була
однією з найшанованіших, адже
людське життя понад усе. Ви да
руєте людям найцінніше – здо
ров’я, віру та надію. Вклоняємося
усім працівникам охорони здо
ров’я за сумлінну та невтомну
працю.
Хай у боротьбі з недугами ви
завжди перемагаєте! Нехай сторицею поверта
ється до вас добро, дароване людям. Щоб у ваших
домівках завжди панували щастя і мир. Міцного
здоров’я та благополуччя вам та родинам! Успіхів
у діяльності, достатку в житті й просто людського
щастя.
Людмила ВОЙНАЛОВИЧ,
Голова Бучанської міської
Партійної організації
«Європейська Солідарність»
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ожний виріб особливий, адже виготовлений ма
ленькими умілими ручками й уособлює дитяче
уявлення краси та фантазії.
Бажаємо цим талановитим діткам натхнення та успі
хів у подальших починаннях!
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