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Особистість

Свято

Поради

Територіальний
устрій України
до і після реформи

Олена Ратнікова:
«Діти повторюють
звички і поведінку
батьків»
Стор. 4

Дякували медичним
працівникам
за віддану працю

Захищаємо шкіру
від палючого сонця

Стор. 3

Стор. 6

Тема номера

28 червня – День Молоді

Медики мають бути у всеозброєнні
в боротьбі з COVID-19
Літо, відпочинок, радість буття…
і щоденні статистики від Міністерства
охорони здоров’я щодо українців, які
захворіли на коронавірусну інфекцію,
й найжахливіше – кількість людей,
яких лікарі не змогли відвоювати у
смерті.
би медичним працівникам було хоч
трохи легше боротися з хворобами, а наші громадяни мали більше
шансів на одужання, Бучанська міська рада
постійно турбується про забезпечення підрозділів охорони здоров’я всім необхідним:
придбали індивідуальні засоби захисту
(маски, респіратори, костюми, рукавички),
дезінфектори, експрес-тести, бактерицидні лампи, спільно з іншими громадами
реконструювали інфекційне відділення
Ірпінської лікарні, що в Бучі, передали благодійну допомогу у вигляді двох апаратів
штучної вентиляції легень, надали фінансову підтримку працівникам екстреної медичної служби та колективам, які також долучилися до подолання наслідків пандемії. І
не зупиняються на цьому.
У час, коли номер газети поспішає до
читача, в інфекційному відділенні встановлюють два нових апарати ШВЛ, які
придбала Бучанська міська рада за кошти
місцевого бюджету. Репортаж про важливу подію читайте в наступному номері
видання.

А

Стор. 11

Друзі!

Саме так хочеться сьогодні звернутися
до всіх молодих мешканців Бучанської об‘єднаної
громади. Щиро вітаю з вашим святом –
Днем молоді!
Вільні люди у вільній країні, перед якими відкривається весь світ. Такою є сучасна українська молодь –
активною, динамічною, мобільною.
Інакше й бути не може, адже для вас відкрита будьяка дорога, світ як на долоні, будь-яка справа по плечу. І це прекрасний час, коли важливо жити на повну!
Ви робите рішучий вибір на користь свободи, демократії, вільного ринку та заможної України. Молоді
люди Бучанської громади виграють всеукраїнські конкурси, започатковують важливі наукові, соціальні та
бізнес-проєкти, стають найкращими програмістами,
проводять цікаві культурні заходи.
Вірте у свої сили, будьте активними та беріть відповідальність за своє життя у свої руки. Я вірю у кожного з
вас і готовий підтримувати всі цікаві ініціативи.
Святкуйте і творіть наше спільне майбутнє! Щастя і
успіхів всім вам!
Бучанський міський голова Анатолій Федорук

Офіційно

РЕФОРМА

Підтримано пропозицію щодо утворення
Бучанського району Київської області

Василя Володіна призначили
головою КОДА

Із наступного року більшість послуг надаватимуть на рівні громад у ЦНАПах

Р

айони ж будуть потрібні здебільшого для організації
системи державної виконавчої влади на місцях. Тому
мешканцям міст і сіл не варто надто перейматися питаннями зміни конфігурацій і функцій районного рівня.
Про це йшлося на засіданні комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування, яке провів
голова комітету Андрій Клочко.
Свою позицію щодо подальшої конфігурації на карті
області висловили народний депутат Ольга ВасилевськаСмаглюк, Бучанський міський голова Анатолій Федорук,
яким довелося навіть коротенький лікбез провести для
представників сусідніх міст і районів, аби роз’яснити
суть реформи.
Тривалий час точиться дискусія із залученням представників місцевої влади, профільних асоціацій, народних депутатів та експертів, які детально вивчили всі аргументи і факти поділу Київщини на 6 районів.
Нині вчергове довелося обговорити питання за участю народних депутатів, представників громад.

Відомо, що не пізніше середини липня, до кінця цієї
сесії парламенту, мають бути ухвалені рішення про створення громад і районів.
Аргументи почули, протоколи засідань робочих груп
із Київської облдержадміністрації опрацьовано, пропозицію про створення Бучанського району вчергове підтримано.
Бучанському району бути!

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

У Київській обласній державній адміністрації на
робочій нараді за участю першого заступника керівника Офісу Президента України Сергія Трофімова та міністра регіонального розвитку громад
та територій України Олексія Чернишова, народного депутата по округу № 96 Ольги ВасилевськоїСмаглюк та інших депутатів ВРУ, новопризначеному очільнику Київщини було вручено службове
посвідчення.
апередодні Президент України Володимир
Зеленський підписав Указ № 233/2020 щодо призначення на посаду голови Київської облдержадміністрації Василя Володіна, який з 11 березня по 17 червня 2020 року тимчасово виконував обов’язки голови
КОДА, а раніше – з 20 грудня 2019 року працював заступником голови.
Закінчення на стор. 2.

Н

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

Василя Володіна
призначили головою КОДА

Голова Київської обласної державної
адміністрації Василь Володін:
«Головне завдання – утримати
лідерські позиції області й зробити
комфортним життя її мешканців»

«У
Закінчення. Початок на стор. 1.
ергій Трофімов зазначив, що
в межах реалізації програми
Президента «Велике будівництво» в
Київській області передбачена реконструкція шести шкіл та семи дитячих
садочків, п’яти стадіонів, 13 приймальних відділень, а також відновлення й капремонт близько 84 км доріг
загального користування.
«Київська область має успішно реалізувати всі національні реформи. На
часі – створення адміністративних
центрів територіальних громад. Тому
Василь Володін має остаточно закінчити процес децентралізації та сприяти максимальному залученню інвестицій у регіон», – сказав представник
Офісу Президента.
Міністр розвитку громад та територій
України Олексій Чернишов, якого замінив на посаді голови КОДА В. Володін,
зазначив: «Василь Геннадійович до призначення на посаду голови, в якості заступника і тимчасового очільника ОДА
працював над великою кількістю завдань. І я впевнений що якісна співпраця
буде продовжуватись.
Перед нами головний виклик – це
програма Президента «Велике будівництво». Київська область взяла на
себе більше зобов‘язань, чим 5/5/5.
Тому що Київщина, як ми казали із
самого початку – майбутня «вітрина України». І давайте йти до того,
щоб всі плани і показники були більш
якіснішими. Вся Київщина чекає від
Вас, Василю Геннадійовичу, результатів. Тож вітаю вас із призначенням і
бажаю всього найкращого».
За матеріалами пресслужби КОДА

С

Радник голови КОДА –
бучанець

Мешканець Бучі Віталій Баранов,
який є співзасновником і головою Всеукраїнської громадської
організації «Об’єднані війною.
90-й батальйон», стане позаштатним радником голови Київської
облдержадміністрації в справах
учасників АТО/ООС.

свідомлюю велику відповідальність, покладену на мене. Три
місяці тому, очоливши Київщину як
тимчасовий голова, взяв на себе відповідальність, що несе із собою ця посада.
Вже встиг глибоко зануритися в усі напрями роботи.
І надалі працюватиму на виконання
державних та регіональних програм, та
впровадження їх на території Київської
області» – саме з цих слів розпочав свій
виступ після призначення на посаду
Василь Геннадійович.
У кількох реченнях – короткі меседжі – завдання для себе та керівників
усіх ланок.
Як правило, очільники області погоджуються на інтерв’ю не одразу, посилаються
на потреби вивчити регіон, провести зустрічі у містах і селах, створити команду,
яка готова буде втілювати обраний курс.
Для Василя Володіна все склалося за
іншим сценарієм. Має за плечима перші сто днів керівництва Київщиною.
Ознайомився під час поїздок із життям
мешканців районів, тому добре знає больові точки і реперні для зростання. Він
охоче поділився першими кроками і власним баченням стратегії розвитку області.
Розповів на які зміни очікувати найближчим часом і що треба зробити, щоб реформи в країні працювали на результат.
– Наразі в Київській обласній адміністрації сформовано потужну та сучасну
команду заступників голови, – розпочав бесіду голова КОДА. – Наступний
наш крок – модернізація та оптимізація
департаментів, призначення голів райдержадміністрацій, підсилення районів
кадрами. Переконаний, що саме правильно підібрані кадри на місцях є менеджерами змін, і саме вони стануть драйверами позитивної динаміки.
– У різні часи впроваджували різні
підходи до формуванні апарату КОДА:
свого часу надавали перевагу досвіду,
сьогодні мода на молодь. Яку формулу
застосовуватимете ви під час подальшої кадрової перебудови?
– На мою думку, потрібен баланс між
досвідом і молодістю, здоровими амбіціями й прагматизмом. Державне управління в Київській області має бути гнучким, сучасним та працювати для людей.
Тому запрошую долучитися до нашої команди молодих, енергійних управлінців.
– Які Ваші першочергові пріоритети
в роботі на найближчу перспективу?
– Мої три основні принципи в роботі,
це: влада ближча до людей; справедливість без винятків та економічний розвиток області. Маємо працювати в пра-

вовому полі, завершити децентралізацію,
реформувати освіту та медицину.
Реалізовуємо проєкт
«Велике
Будівництво» Президента України.
Наш план – це добудова 6 шкіл, 5 стадіонів, 31 медзакладу, 7 дитсадків.
Частина з них вже завершена, навіть
попри обмеження, які на нас всіх наклав
тривалий карантин.
У Бучі два об’єкти також потрапили
в цей перелік: добудова навчального закладу по Вишневій та сучасного багатофункціонального спорткомплексу.
Плани великі, проте цілком реальні.
Маємо Програму розвитку Київщини,
розроблену нашою командою.
Документ базується на важливих показниках і посилається на ті зміни, що
діятимуть із січня. Йдеться про новий
територіальний устрій, коли на мапі області створять 6 районів.
– Щоб життя в області стало безпечним та комфортним цього замало. Які
наступні кроки буде здійснено?
– Крім вищезгаданого, потрібно постійно розвивати інвестиційний потенціал, створювати нові робочі місці, знижувати рівень забруднення середовища.
– Можете одним реченням описати
стратегію роботи команди?
– Праця для людей та заради людей.
– Реформа децентралізації вже на завершальному етапі: область тривалий
час пасла задніх. І як розбудовуєте соціальні об’єкти.
– Наша команда прискорює цю реформу. Уряд затвердив перспективний план
формування територіальних громад області. Їх буде 69.
А щодо розбудови соціальних об’єктів, в тому числі реконструкцій і капремонтів, то на цей рік визначили 36.
Залучаємо кошти на 39 нових дитячих
навчальних закладів.
Модернізуємо дорожню інфраструктуру. Тут і експлуатація, розмітки та знаки, аварійні дерева. Тут же запланували
збудувати майданчики вагового контро-

Бучанська громада відкрита
для інвестицій!

П

ро це повідомляє пресслужба
КОДА за підсумками робочої зустрічі Василя Володіна з представниками громадської спілки «Федерація
громадських організацій учасників
АТО/ООС Київщини».
Віталій Баранов – підполковник
Збройних сил України, учасник російсько-української війни, командир 90го окремого аеромобільно-десантного
батальйону та захисника ДАПу.
На зустрічі також домовилися налагодити роботу Координаційної ради
учасників антитерористичної операції при облдержадміністрації, а також
сприяти у створенні Центру допомоги
учасникам АТО.

Чотири інвестиційні пропозиції подано від Бучанської міської ОТГ на конкурс «Золота ділянка 2020». Про це повідомляє пресслужба БМР.

І

ніціатор конкурсу – Польська Агенція Інвестицій і Торгівлі (ПАІТ) в межах проєкту Польської Допомоги задля Розвитку «Підвищення конкурентоспроможності українських регіонів та розвиток польсько-українського економічного співробітництва».
Потенційним інвесторам запропоновано ділянки:
−− 2,9 га – комунально-складського призначення у місті Буча;
−− 13 га та 15 га – промислового призначення (випуск будівельних матеріалів і виробів) у місті Буча;
−− 12 га – промислового призначення в межах Індустріального парку «Мироцький»,
село Мироцьке.
Якщо ви бажаєте отримати інформацію щодо наявних для інвестування земельних ділянок або ви є власником чи орендарем земельної ділянки в одному
з населених пунктів Бучанської ОТГ та хотіли б запропонувати її інвестору – звертайтеся до відділу економіки Бучанської міської ради:

ekonomika@bucha-rada.gov.ua; тел.: + 38 0459748392

Ексклюзивно для
«Бучанських новин»
лю та геоінформаційну систему.
Коли говоримо про розвиток, розуміємо, що потрібні: велика кільцева
автомобільна дорога навколо столиці,
науковий парк «UNIT AGRO», єдиний
інформаційний екологічний сервіс.
У розпалі один із проєктів щодо впровадження заходів з енергозбереження
та витрат на експлуатацію й скорочення
викидів CO2 у закладах охорони здоров’я. Це комплексна термореновація
будівель обласної клінічної лікарні.
Домовилися з ЄБРР про кредит 10 млн
євро та грант 4 млн євро на «Благоустрій»
та «Вуличне освітлення на території».
– Медицина – це той наріжний камінь, без якого немає безпечного життя. Триває протидія поширенню коронавірусу. Що вже зроблено?
– Провели процедури закупівлі: 24
апарати ШВЛ, 46 моніторів пацієнта, 3
рентген-діагностичні пересувні комплекси, 13 аналізаторів газів крові з аналізом електролітів, маємо в достатній
кількості системи ПЛР-тестів, лікарських засобів, респіраторів.
– Підґрунтя здоров’я закладають з
дитинства. Що впроваджуватимемо в
області для цього?
– Твердо переконаний, що хворобі простіше запобігти, аніж її лікувати. Тож запровадили обласний рейтинг організації
харчування у дитячих навчальних закладах та регіональну програму «Шкільне
харчування». Для цього запланували
модернізувати 183 шкільних харчоблоків
та їдалень. Зокрема: проєкти «Зонована
їдальня» та «Інтернет-меню».
– Потрібна активніша взаємодія
КОДА з жителями області. Як будете це
змінювати?
– У найближчих планах – електронні
портали та регіональні базові реєстри,
збільшення кількості електронних послуг
в органах місцевого самоврядування. ITпідтримка для розвитку наших проєктів,
популяризація взаємодії з органами державної влади у цифровому просторі.
– А як забезпечите зворотність зв’язку із суспільством?
– Передбачили впровадження умов
для доступу громадян до інформації про
діяльність влади, миттєве реагування на
головні події області, розробку власного
контенту, залучення нових каналів комунікацій.
– Бажаємо реалізувати першочергові
завдання в усіх галузях і стати прикладом для інших областей країни.
– Щоб втілити заплановане працюємо
з девізом «Менше слів – більше результатів». Хоч наразі Київщина і приклад
позитивних перетворень, та все одно є
багато невідкладних справ, що забезпечать нам якісні зміни. Саме цього від нас
очікують люди.
Впевнений: разом із сильною командою однодумців ми досягнемо мети й
виправдаємо довіру, покладену на нас
державою та громадянами.
Спілкувалася Вікторія Ляховець

АКТУАЛЬНО

На пляж – без масок,
але дистанцію тримати!

У Міністерстві охорони здоров’я
українцям дозволили перебувати
на берегах біля водойм без захисних масок.

П

ри цьому наголосили, що слід суворо дотримуватися безпечної
дистанції. Виняток зроблено лише для
членів однієї сім’ї.
«Маски на пляжі ми не пропонували
і не пропонуємо, а ось відстань між відпочивальниками для осіб, не пов’язаних між собою родинними стосунками,
повинна бути соціальна дистанція», –
заявили в МОЗ.
Тож намагайтеся дотримуватися наданих рекомендацій МОЗ, тримайте
дистанцію та насолоджуйтеся відпочинком!

єдина родина

ДОВКІЛЛЯ

Толока на озері

Літо, спека, впевнено набирає
обертів сезон купання.

«Буча розквітає!»

Владислав Перепеченко вирішив допомагати
людям за покликом серця. Його діяльність розпочалася зі знайомства із спільнотою «Я-Бучанець», де Владислав Віталійович відкривав волонтерський штаб.
– Коли мені запропонували долучитися до громадської
організації й новоствореного
штабу волонтерів, я одразу погодився. Відчув, що отримав
шанс допомагати небайдужим
мені людям, жителям рідного
містечка, адже я тут народився та виріс й дуже люблю свою
батьківщину, – щиро поділився
пан Владислав. – Допомагаємо
стареньким, адже саме їм наразі
так необхідна наша підтримка
та увага. У мене донедавна була
власна станція технічного обслуговування, то я возив бабусь і дідусів, коли їм потрібно було у справах,
містом. Роботи немало, особливо зараз, зважаючи
на ситуацію з коронавірусною пандемією — доставка продуктів харчування, антисептиків, масок.
Намагаємося допомагати, чим можемо.
Окрім того, Владислав Перепеченко, до Дня

Територіальний устрій України
до і після реформи

В’ячеслав Негода, заступник міністра розвитку громад і територій України, коротко прокоментував загрози збереження старої моделі адмінтерустрою країни.

Щ

об відпочивальникам було комфортно проводити час поблизу
озера на вулиці Яблунській, місцеві
жителі прибрали берег, викосили траву та вивезли сміття.
До важливого заходу долучилися і
діти, і дорослі.
Сміття було дуже багато, тож мішки
наповнювали дуже швидко.Чи буде це
прибирання ефективним – покаже час.
Пам’ятаймо – чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять!

ДАТА

Квіти до вічного
вогню і хвилина
мовчання

У Бучанській громаді вшанували загиблих у Другій світовій війні

У

День скорботи і вшанування пам’яті
жертв війни врочистим покладанням квітів і вінків до Меморіалів загиблим воїнам віддали шану всім загиблим
під час Другої світової війни та живим
ветеранам війни, всім тим, хто поклав на
вівтар перемоги свої життя та здоров’я.
Вічний вогонь, холодні стіни меморіалів, викарбувані імена нагадують нам про
вічну пам’ять і вічну скорботу. Учасники
заходів хвилиною мовчання вшанували
пам’ять загиблих в роки Другої світової
війни.
Сьогодні ми особливо гостро усвідомлюємо ціну свободи, миру та безпеки.
Кращі сини і доньки українського наро-

ду знову зі зброєю в руках захищають
наші кордони, нашу свободу, наш власний демократичний вибір. На Алеї Слави
вшанували Героїв, які в наш час віддали
життя за свободу і територіальну цілісність України. Вічна і світла їм пам’ять!
У цей день ми згадуємо всіх тих, хто
впав на полі брані, хто жертвував найдорожчим задля того, аби наша Вітчизна
була вільною від будь-якого завойовника. І наш святий обов’язок сьогодні – зберегти мир, спокій і злагоду в суспільстві
задля світлої пам’яті тих, хто ціною свого
життя йшов до Перемоги.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Усі ми прагнемо змінити наше життя і долю на краще,
хочемо, щоб Україна зайняла гідне місце у європейській
спільноті.
Революція Гідності, мужній опір зовнішньому агресору
свідчать, що українська нація свято шанує конституційні
устої, права і свободи та готова обстоювати їх.
Конституція для кожного з нас має стати не просто переліком основних принципів існування держави, а живим
інструмент її побудови та удосконалення, бо саме цей основний документ лишився основною платформою, що дозволила нам рухатись до розбудови Європейських принципів та цінностей. І нині світова спільнота підтвердила,
що українці йдуть у правильному напрямку: захисту прав і
свобод кожного громадянина.
Наш успіх – це єдність, самовіддана праця кожного.
Наша мета – це сильна держава, де сталий розвиток гарантує кожному якісне життя у своїй громаді.
У єдності наша сила!
Усім бажаю миру і добробуту, міцного здоров’я і злагоди
в родинах!
Слава Україні!
Бучанський міський голова Анатолій Федорук

Волонтер
Владислав Перепеченко:

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Вітаю
з Днем Конституції України!

Незалежності України організовує Кубок Бучанської
об’єднаної громади з мініфутболу, що буде проходити на базі школи № 4. Сподівається, що молоді сподобається!
До слова, Владислав Віталійович сам має трьох
діток: дві донечки і синочка, тому впевнений, що
молодь потрібно навчати та надихати до нових
звершень та мрій. Красуня дружина Юлія — кохана
жінка, вірний друг і помічник, завжди допомагає та
підтримує чоловіка у всіх його починаннях.
– Я небайдужа до всього, що відбувається в моєму місті, — пояснює волонтер. — Тому дуже уважно
стежу за розвитком Бучі, яка розквітає на очах, –
радіє Владислав Перепеченко.
– Наразі я націлений працювати з молоддю. Мрію запустити проєкт «Розвиток молоді міста Буча», його головна
мета — самореалізація та максимальна зайнятість юнаків
і дівчат. Хочеться, щоб вони
менше проводили часу за
комп’ютерами та гаджетами,
а більше на свіжому повітрі,
можливо, навіть брали участь
у громадському житті міста.
Насамкінець нашої розмови,
Владислав Віталійович додав:
– Хочеться побажати нашим молодим людям
більше проявляти активності до громадського життя, свідомості, намагатися не закриватися в собі й
пам’ятати, що ми дорослі готові вас зрозуміти та
підтримати.
Підготувала
Тетяна Домарєва

АКТУАЛЬНО

«С

тару модель, яка дісталася нам
з радянських часів, ми вже суттєво змінили рішенням уряду про
створення 1470 громад, території яких
покривають усю країну, крім, на жаль,
Криму. Зараз треба зробити ще один
крок – створити нові райони. А це –
повноваження Верховної Ради.
Чекаємо, що парламент прийме це
рішення до кінця поточної сесії – до 17
липня цього року.
Нехай це рішення буде неідеальним,
та це й неможливо, але воно точно буде
для країни кращим, ніж варіант збереження старої системи районування.
Отже, зараз перед парламентом стоїть
вибір – зберегти хаос і неефективність,
або створити рівні умови, однакові
можливості та зрозумілі правила для
розвитку громад», – сказав В’ячеслав
Негода.
Дані Мінрегіону та офіційної статистики Верховної Ради склалися в схему
на лівій частині інфографіки.
Для порівняння у правій частині схеми – модель територіального устрою,
яка сформується після виборів 2020,
якщо Верховна Рада України ухвалить
постанову про нові райони
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ДПА за власним бажанням

Що передбачає закон про скасування підсумкової атестації
ід складання державної підсумкової атестації цього року будуть
звільняти тих, хто завершує здобуття
повної загальної середньої освіти –
школярів, студентів коледжів і профтехнічних закладів освіти.
До кінця червня учні отримають
атестати й додатки до них, у яких навпроти графи ДПА стоятиме помітка
«звільнено».
Водночас учні мають право скласти іспит за власним бажанням у формі ЗНО. Відповідний закон ухвалила
Верховна Рада.
«Має це виглядати так: у червні всі
отримують свідоцтва і додатки, людина здає ЗНО, а після того вирішує,
чи хоче вписати в додаток оцінку
ЗНО, може це зробити. Процедуру зараз встановлюють. Жодним чином потрапити до університету чи академії
повз ЗНО не вийде», – розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

В
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Звільнені від ДПА учні
отримають свідоцтва

Заклади освіти мають видати свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти і додатки до них випускникам, які цього
року не бажають проходити державну підсумкову атестацію.

П

ро це йдеться у роз’ясненні
Міністерства освіти і науки щодо
набрання чинності законом, що звільняє від ДПА учнів, які завершують
здобуття повної загальної середньої
освіти у 2019/20 навчальному році.
Разом з тим випускники, які бажають пройти ДПА, мають подати у найкоротші терміни заяву-підтвердження
бажання пройти ДПА у закладі освіти
чи у формі ЗНО. Заява має бути від
повнолітніх здобувачів або від одного
з батьків чи інших законних представників учня.
«Випускникам, які не бажають проходити ДПА, необхідно видати свідоцтва про здобуття повної загальної
середньої освіти і додатки до них із
записом «звільнений(а)» у відповідній
графі бланка додатку», – зазначають у
Міносвіти.
Для випускників, які бажають пройти ДПА у формі ЗНО закладам необхідно:
−− організувати підвезення учасників
до пунктів тестування;
−− після отримання від УЦОЯО результатів ДПА у формі ЗНО видати
свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти.
Для випускників, які хочуть пройти
ДПА у закладі освіти, закладам необхідно:
−− перевірити наявність права проходити ДПА саме в закладі освіти;
−− організувати ДПА в письмовій
формі за завданнями та у строки,
затверджені керівником закладу
освіти, але не пізніше закінчення
навчального року;
−− після проходження ДПА видати свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти.
Здобувачі освіти, які претендують
на золоту або срібну медаль, мають
право отримати їх без проходження
ДПА.

Олена Ратнікова:

ОСОБИСТІСТЬ

«Діти повторюють звички
і поведінку батьків.
Тож почніть із себе»

Спортивні єдиноборства вважаються одним з найпопулярніших розваг для
хлопчиків і чоловіків різного віку. Чемпіонати та змагання традиційно привертають безліч глядачів. Найбільшим успіхом користуються самбо і дзюдо,
але не всі розуміють, в чому різниця між цими єдиноборствами.
– Може здатися, що самбо, як вид єдилена Ратнікова, тренер-викладач
відділень самбо та дзюдо Бучанської ноборства фактично повністю збігається
ДЮСШ, розповіла журналістам «БН» з дзюдо. Однак це не так. Дзюдо – японпро філософію цих видів спорту та заці- ське бойове мистецтво, яке стало оснокавленість дітей у ньому.
вою радянського самбо. Є відмінності в
Сама Олена родом із Вінниці, мешкає в правилах, дозволених прийомах цих виКиєві і вже більше 10 років їздить щодня дів боротьби. Самбо не є олімпійським
на роботу в Бучу. Тренер закінчила фа- видом спорту, на відміну від дзюдо.
культет фізичного виховання та спорту Екіпірування дзюдоїста відрізняється від
Національного педагогічного універси- екіпіровки самбіста. Поверхнево – це остету імені М. П. Драгоманова.
новні відмінності.
– З дитинства я займалась у різних секціях та була дуже спортивною. А свій вибір зупинила на боротьбі.
Олена – майстер спорту із самбо, призерка чемпіонатів України із греплінгу та
панкратіону (види єдиноборств).
– А викладацька діяльність з’явилася
у моєму житті завдяки товаришу, який
запропонував мені займатися з дітьми в
Києві. Але сталось так, що мій тренер із
самбо розповів про вакансію в Бучі, яку я
згодом обійняла. І з того часу все почалося.
Батьки часто побоюються віддавати ди– Яка різниця між дзюдо та самбо, які тину на бойові мистецтва, бо вважають їх
ви викладаєте? На перший погляд, це жорстокими. Між тим, тренер запевняє,
тотожні види єдиноборств.
що, наприклад, дзюдо не покликане виховувати в дитині агресію. Навпаки, більшість бойових мистецтв вчать боротися
і перемагати негативні емоції, бути стриманим і сконцентрованим.
– Мета нашої секції – це виступи на
змаганнях. Але крім цього, ми націлені
на впровадження цього виду спорту в
життя молоді. Ми завжди з великою охотою займаємося з дитиною, навіть якщо
знаємо, що у батьків немає бажання віддавати дитину до професійного спорту.
Бучанська ДЮСШ може похвалитись
чемпіонами України та області та призерами найрізноманітніших змагань.

О

– Мої учні мають гарні результати і
щоразу доводять на виступах свій рівень.
Дуже часто ми їздимо на всеукраїнські та
міжнародні турніри. І досягнення дійсно
високі.
Олена приділяє багато уваги вдосконаленню себе та своєї майстерності.
– Постійно беру участь у семінарах з
боротьби. У тренування включаю напрацювання з різних видів спорту: легка атлетика, кросфіт та різні ігрові методики.
Завжди ставлю себе на місце дітей: які
заняття були б цікаві мені. І, відповідно,
намагаюся створити певну атмосферу на
тренуванні, щоб мотивувати їх до занять.
Спорт чудово впливає на фізичне здоров’я дитини, але вибір секцій – різноманітний. Тож батькам дуже складно зрозуміти, що саме обрати для свого сина/
доньки.
– Вдалим рішенням буде боротьба,
адже вона допомагає сформувати юний
організм, роблячи міцним тіло і сильним
дух. Дисциплінарні правила та основи
самозахисту допоможуть дитині стати
впевненим у власних силах.
– Як заохотити малюка займатися фізичною культурою?
– Любов до спорту потрібно прищеплювати з дитинства. Малеча повторює звички і поведінку батьків. Тому дуже важливо
не розповідати, а показувати. Можна хоч
щодня пояснювати, як корисно і круто
займатися спортом. Але якщо при цьому
ви самі не тренуєтеся і проводите вихідні
на дивані, дитина буде переймати саме цю
звичку. Тож почніть із себе.
Спілкувалась Ірина Паясь

ДОКВІЛЛЯ

ДОЗВІЛЛЯ

Спортсмени
долучилися
до озеленення

За велоекскурсіями –
майбутнє

Вихованці спортивного клубу
«Ахіллес» внесли свій вклад в
озеленення міста Бучі та разом з
батьківським комітетом і тренерами висадили 7 дерев – черешні та
персики.

Д

зюдоїсти переконані, що спорт – це
виховання правильних життєвих
принципів, один з яких – бережливе

Керівники Бучанського центу
позашкільної роботи склали невеликий іспит з організації велосипедних екскурсій містом та околицями.

Е

ставлення до природи. Дякуємо учасникам озеленення за участь у добрій
справі та бажаємо успіхів у спортивному житті!

Дошкільнята

Літо
в «Горобинці»

Роботу з дітьми протягом червня –
серпня в закладі дошкільної освіти
зазвичай називають оздоровчою.
Цим визначається її основна мета і
завдання.
Важливо використати сприятливі
для зміцнення здоров’я малюків умови
літнього часу і добитися, щоб кожна
дитина зміцніла і загартувалася.
Зараз дітки особливо рухливі і життєрадісні. Весь день вони проводять
на повітрі. Краса природи, тепло, чисте свіже повітря, наповнене ароматом
рослин, збагачена вітамінами їжа – все
це корисно для дитячого організму.

кспертна
група
проєкту
«Патріотичні екскурсії Київщини»
проїхалась бучанськими парками,
скверами та пам’ятними місцями.
Всі учасники екскурсії були приємно вражені красою і впорядкованістю
рекреаційних зон, якістю доріг.
Андрій Куцевалов повідомив:
«Під час обговорення підсумків поїздки намітили кілька цікавих ідей, які
будемо втілювати в нашому регіоні. За
велосипедними екскурсіями велике
майбутнє!»
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Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,19:30,5:45 «ТСН».
10:00,1:20 Мелодрама «Анка з
Молдаванки». (16+).
20:15 Комедiя «Dzidzio. Перший
раз». (12+).
22:10 Комедiя «Dzidzio.
Контрабас».
23:50 «Дубiнiзми».
0:10 Концерт The Hardkiss
«Акустика».
4:20 Концерт гурту Беz обмежень
«Транзитна зона».

Iнтер

5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
6:45,7:40 «Речдок».
8:30,18:00,19:00,2:00 «Стосується
кожного».
10:10 Х/ф «На вас чекає
громадянка Никанорова».
12:00 Х/ф «Принцеса спецiй».
13:45 Х/ф «Краще в менi». (16+).
15:50 «Чекай на мене. Україна».
17:40 Новини.
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок. Око за око».
23:50 Т/с «Слiдчий Горчакова».
(12+).
0:55 Т/с «Голос янгола». (12+).
3:30 «Орел i решка. Шопiнг».
4:55 «Телемагазин».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:15 Громадянська оборона.
6:05 Факти тижня.
8:10 Х/ф «Володар перснiв:
Хранителi персня».
11:30,13:00 Х/ф «Володар перснiв
2: Двi вежi». (16+).
12:45 Факти. День.
15:00 Х/ф «Володар перснiв 3:
Повернення короля». (16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/ф.
7:20 Вар`яти. (12+).
8:00 Improv Live Show (12+).
9:00 Х/ф “Експат”. (16+).
10:40 Х/ф «Скеля».
13:20 Х/ф «Повiтряна в`язниця».
(16+).
15:30 Таємний агент.
19:00 Аферисти в мережах. (16+).
21:00 Х/ф «Захоплення пiдземки
123». (16+).
23:00 Х/ф «Примари Марса». (18+).
0:50 Х/ф «Кiкбоксер: Вiдплата».
(16+).
2:25 Служба розшуку дiтей.
2:30 Зона ночi.

СТБ

5:15,10:45,12:25,14:50 Т/с «Коли
ми вдома».
7:00 Все буде добре!
8:50 Ультиматум. (16+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:20 Хата на тата. (12+).
18:15 Один за всiх. (16+).
20:15,22:45 Т/с «За вiтриною».
(12+).
22:55 Т/с «Анна-детектив». (12+).
0:50 Х/ф «Аферисти Дiк та Джейн
розважаються». (16+).

Канал «Україна»

6:00,3:40 Реальна мiстика.
9:20 Т/с «Улюбленi дiти», 1-6 с.
(16+).
15:00,19:00 Сьогоднi.
15:20 Т/с «Улюбленi дiти». (16+).
17:10 Т/с «Жiночий лiкар 2». (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Хто ти?», 9 i 10 с. (16+).
23:00 Т/с «Штамп в паспортi», 1 i
2 с. (12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Штамп в паспортi». (12+).

ТК «Київ»

8:00 Ранок.
10:00 Зiрковий смак.
10:45,13:45 Київськi iсторiї.
11:00 Веселi старти.
11:30,14:45 Якiсне життя.
12:00 Лiкар знає.
13:00 Т/с «Мердок», 15 с. (12+).
14:00 Д/с «Заборонена iсторiя»,
14 с.
15:00,17:00,19:00,23:00 СТН.
15:20 Х/ф «План Б». (16+).
17:15,19:25 Кияни.
17:30 Т/с «Вiра», 31 с. (12+).
19:30 Т/с «Вiра», 32 с.
21:00,4:15 Х/ф «Янгол з
майбутнього».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:20 Т/с «Вiра», 32 с. (12+).
0:50,3:10 Цивiлiзацiя Incognita.
1:20 Життєвi iсторiї.
6:00 Мультляндiя.

Вівторок, 30 червня

UA:Перший

6:00 М/с «Попелюшка».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:

Відповіді
на сканворд
у № 24

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
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 Схеми. Корупцiя в деталях.
18:55 Д/с «Суперчуття».
19:20 Д/с «Особливий загiн».
20:30,22:45 Д/с «Дикi тварини».
21:40 100 рокiв iзоляцiї.
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».
7:00,8:00,9:00,16:45,19:30,4:20
«ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих
людей».
11:15,11:50,12:15,3:45 «Любий, ми
переїжджаємо».
12:50 «Одруження наослiп».
14:45 «Щоденник медiума».
15:45 «Свiт навиворiт».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:25,21:40,22:35 Т/с «Мiж нами,
дiвчатами».
23:30 Комедiя «Dzidzio. Перший
раз».
1:25 Мелодрама «Анка з
Молдаванки». (16+).
5:30 «Українськi сенсацiї».

Iнтер

5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
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».

18:00,19:00,2:05 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок. Око за око».
23:50 Т/с «Слiдчий Горчакова».
(12+).
0:55 Т/с «Голос янгола». (12+).
3:35 «Орел i решка. Шопiнг».
4:55 «Телемагазин».

ICTV

4:20 Скарб нацiї.
4:25 Еврика!
4:35 Факти.
4:55 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.
11:15,13:20,21:25 Т/с «Розтин
покаже». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:35,16:25 Х/ф «Пригоди Плуто
Неша».
16:55 Х/ф «Дев`ять ярдiв 2». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
23:25 Х/ф «Дочка генерала». (16+).
1:40 Х/ф «Людина-вовк». (18+).
3:10 Т/с «Поганий хороший коп».
(16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/ф.
7:20 Вар`яти. (12+).
9:20 Т/с «Грiмм». (16+).
11:40 Х/ф «Тупий i ще тупiший».
(16+).
13:40,19:00 Аферисти в мережах.
(16+).
21:00 Х/ф «Царство небесне».
(16+).
23:40 Х/ф «Останнi лицарi». (16+).
1:40 Т/с «Загубленi». (16+).
2:30 Зона ночi.

СТБ

4:50,22:55 Т/с «Анна-детектив».
7:00 Все буде добре!
8:50 Ультиматум. (16+).
10:45,11:45,14:50 Т/с «Коли ми

вдома».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:05 Хата на тата. (12+).
18:15 Один за всiх. (16+).
20:15,22:45 Т/с «За вiтриною».
(12+).
0:50 Х/ф «Недiлi у Тiффанi». (12+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:
45 Сьогоднi.
9:30,4:35 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?», 11 i 12 с. (16+).
23:20 Контролер.
0:00 Т/с «Лист помилково», 1 i 2
с. (12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Лист помилково». (12+).

ТК «Київ»

7:00 Ранок на карантинi.
10:00 Лiкар знає.
10:30,11:30,12:10,14:50 STN_BEZ_
KOM.
10:40,12:15,15:55,16:50,19:30,22:5
0 Київ Reality.
10:50 Служба порятунку.
11:00,15:15 Вголос.
11:40,12:20,15:50,18:50,20:50,23:
15 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 Д/с «Заборонена iсторiя»,
15 с.
15:00,19:00 СТН.
16:00 Т/с «Мердок», 16 с. (16+).
18:00 Д/с «Заборонена iсторiя»,
14 с.
19:40,23:25 Київськi iсторiї.
20:00 Т/с «Окупованi», 6 с. (16+).
22:00 Т/с «Мердок», 17 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, 1 липня

UA:Перший

6:00 М/с «Попелюшка».
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».
18:55 Д/с «Суперчуття».
19:20 Д/с «Особливий загiн».
20:30 Д/с «Дикi тварини».
21:40 Бюджетники.
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».
7:00,8:00,9:00,16:45,19:30,4:20
«ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих
людей».
11:15,11:50,12:15 «Любий, ми
переїжджаємо».
12:50 «Одруження наослiп».
14:45 «Щоденник медiума».
15:45 «Свiт навиворiт».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45,21:40,22:35,23:30 Т/с «Мiж
нами, дiвчатами».
0:25 Комедiя «Dzidzio. Контрабас».
2:05 Мелодрама «Анка з
Молдаванки». (16+).
5:30 «Українськi сенсацiї».

Iнтер

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

UA:Перший

6:00 М/с «Попелюшка».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,23:15,1:25,3:30
,5:20 Новини.
9:30 Х/ф «Чарiвник країни мрiй», 1
i 2 с. (12+).
13:05 М/с «Книга джунглiв».
13:30 Свiтова медицина. Бразилiя лiкарi Шiнгу.
14:00 Свiтова медицина. Перу зцiлення на водi.
14:25 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. Слiдами тигра».
21:30,23:55,1:55,5:50 UA:Спорт.
21:40 Святi та грiшнi.
22:45 Д/с «Дикi тварини».
0:00,4:00 Бюджетники.
2:05 Погода.
2:10 #ВУкраїнi.
2:35 Сильна доля.
4:25 Енеїда.

18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Конан-варвар». (16+).
21:10 Х/ф «300 спартанцiв». (16+).
23:25 Х/ф «Ганнiбал». (18+).
1:50 Х/ф «Червоний дракон».
(18+).

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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Дякували медичним працівникам за віддану працю
Сімейні лікарі: креативні,
чуйні професіонали

У нашому календарі багато свят, але
професійне свято людей у білих халатах не залишає байдужим нікого.
они лікують тіло, а віддають душу. У
цьому і полягає велика місія лікаря,
який володіє мистецтвом зцілювати.
Медики – від головного лікаря до санітарки Бучанського центру первинної
медико-санітарної допомоги докладають
максимум зусиль, аби ми з вами мали
можливість поліпшувати своє здоров’я.
Пандемія вивела на інший рівень ставлення до медиків: ми по-новому оцінили
їхню важливу роль у протистоянні хворобам і викликам. Армія наших фахівців-професіоналів протиставила коронавірусу свої
знання, уміння і колективну відповідальність.

Справжніми медиками стають за покликом серця

Дзвінок на «103», у когось сталася
біда, і за хвилину швидка з медиками поспішає до нового пацієнта.
Цілодобово й щодня.

Вітання медичним працівникам продовжували надходити і на адресу колективу Бучанського консультативно-діагностичного центру.
е, що медик – це дуже особливе покликання, яке вимагає
високої професійності, відповідальності та чуйності, розумієш,
спостерігаючи за роботою травматолога чи хірурга, психотерапевта чи уролога. А ці чарівники
медичної справи за кілька тижнів
повертають людину у звичний
ритм життя радісною і здоровою.
Любов до обраної професії лежить у основі всього життя цих
людей. І деякі труднощі, пов’язані із впровадженням наступного
етапу медичної реформи, не змінюють
Дякуємо за чуйність сердець, увагу і
їхнього ставлення до обраного шляху.
турботу! Будьте здорові і щасливі!

Т

В

Екстрена медична допомога

СВЯТО

Впроваджуючи реформу медицини, доводилося на ходу реформувати і щоденну
роботу з хворими, аби якісні послуги і
збереження здоров’я медиків йшли паралельно в буднях.
Такої синергії вдалося досягнути завдяки вмілому менеджменту керівників закладу: одні з найкращих показників серед
закладів Київщини, відмінно організована робота – і все це задля кожного з нас.

Колективи закладів охорони здоров’я отримали слова щирої вдячності за турботу, професіоналізм та врятовані життя, квіти і подарунки
за роки відданого служіння професії від Бучанського міського голови
Анатолія Федорука, депутатського корпусу, членів виконкому.
Разом із відзнаками лунали на їхню адресу і побажання здоров`я, щастя, миру, добра!

Вітали медичну «армію»
стаціонару

Медики означає цілителі. А працівники стаціонарного відділення
лікарні – рятівники!

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

Медик сільської місцевості:
сімейний лікар, всебічний
професіонал, психолог і друг

С

отні різноманітних викликів, інфаркти, інсульти, нещасні випадки, дорожньо-транспортні пригоди… Життя людини
може обірватися будь-якої секунди. І все
залежить від їхньої професійності, зібраності, здатності миттєво і якісно відреагувати
на будь-який виклик. Вони роблять все від
них залежне, щоб врятувати й доставити
пацієнта до лікарні. І знову поспішають –
інша людина потребує їхньої екстреної допомоги.
В Україні триває пандемія COVID-19, яка
безпосередньо вплинула на всі сфери життєдіяльності. Одне з найбільших навантажень
та випробувань випало на долю медиків, які
першими прибувають у «гарячу точку», де
виявлено небезпечне захворювання.
Напруженість роботи потребує від них
багато фізичних та життєвих сил у цілодобовому режимі, часто без спілкування з
рідними та близькими.
Бучанська підстанція екстреної допомоги
– це фахівці високого рівня, які поспішають
на найскладніші виклики. Навіть у переддень свята зібрати всіх разом не вдається:
адже кілька бригад працюють на викликах.
Та все ж вітання і подяка за працю від
Бучанського міського голови Анатолія
Федорука знайшла героїв медичних буднів.
Їм за відданість професії, чуйність і професіоналізм передали вітання і вручили подяки
та подарунки заступники міського голови.
Міцного здоров’я, щастя, благополуччя
вам, дорогі медики!

Працівники охорони здоров’я,
які практикують на селі, не мають
відпочинку ні ввечері ні вночі, вихідних, відпусток, не можуть собі
дозволити хворіти чи доглядати за
хворою дитиною. Адже не мають
собі заміни: до них звертаються зі
всіма проблемами, і саме їхньої допомоги завжди потребують місцеві
жителі.

Ц

і лікарі, медсестри, фельдшери є
справжніми родинними медиками:
педіатрами і терапевтами, офтальмологами і хірургами, психологами і ендокринологами.
Це покликання забирає багато сил і
часу, але нагороджує повагою людей,
усвідомленням, що живеш недарма,
приносиш добро людям.
Медики вкладають у роботу всю
душу, роблять все можливе для допомоги хворим незалежно від місця і
посади: інакше, ніж служінням, це не
назвеш.

Т

Працювати в сільській місцевості:
– це означає бути ще й психологом,
другом родини, сестрою чи братом,
якому можуть зателефонувати і покликати на допомогу в дощ, сніг, вітер
і спеку.
– це значить знати історію майже кожного жителя від народження, уподобання і звички, бо від цього і залежить прийняте рішення про надання допомоги.

– це значить радіти народженню нових її мешканців, які потім на твоїх руках і очах виростатимуть.
– це чути щоранку голосні вітання
навіть з протилежної сторони вулиці!
– це жити в одному ритмі з громадою!
Непросто, але почесно!
Дякуємо за те, що не шукали легкої
долі, що залишилися з тими, хто цінує
і дякує за самовіддане служіння!
Квіти і вітання медикам у день професійного свята.

ак вас назвав ваш колега із консультативно-діагностичного центру, і ми з
ним згодні.
До вас потрапляють пацієнти зі складними ситуаціями, які потребують негайної допомоги лікарів. І ваша медична
армія – лікарів, медсестер, санітарів, лаборантів – витягує людину з прірви і повертає до повноцінного здорового життя.

Зараз ви зробили ще більше: в умовах
сьогодення стали справжніми героями.
Ризикуючи власним життям, ведете боротьбу з пандемією. І, як завжди, рятуєте
життя жителів нашого регіону.

Ворзель

Дякували за щедрий дарунок –
здоров’я

Щирими словами вдячності за професіоналізм, відданість улюбленій
справі привітала колективи Ворзельської амбулаторії та пологового
будинку Ворзельський селищний голова Лариса Федорук.
ід імені Бучанського міського голови Анатолія Федорука колективи
медичних закладів привітала начальник
відділу охорони здоров’я Бучанської
міської ради Лариса Матюшенко та вручила подяки медикам.
Від щирого серця побажали благополуччя, добробуту і того, що так щедро
дають людям, – здоров’я!

В

Дякуємо Вам, дорогі медики! Зі святом!

громади

Українська народна пісня не має кордонів! Адже слухаючи ці дивовижні твори, які ввібрали в себе звичаї та характер українського народу, у виконанні
вокальних ансамблів переживаєш нестримний вир емоцій, можна сказати
проживаєш ціле життя: щастя і радість, смуток і тугу, кохання та втрату…
та подяки, близько 40 кубків та різноманітних тематичних статуеток. Окремо
хочеться згадати про Благословенну грамоту, яку отримав ансамбль у 2018 році
від Філарета, Патріарха Київського і всієї
Русі-України за заслуги перед Помісною
Українською Православною Церквою та
побожним українським народом.
На першому фестивалі жартівливої
пісні «Лісапетфест – 2019» (Хмельницька
область), у якому брали участь понад 700
учасників із 44 колективів з різних куточків України, «Блиставчанка» увійшла
в трійку переможців!

Підсумки конкурсу

У місті Тячів на Першому етнофестивалі «Тячів Фест-2019» аматорський хор
вкотре зачарував поціновувачів української пісні неймовірним співом талановитих учасниць.
На Всеукраїнському фестивалі «Пісенні
візерунки», в якому взяли участь 350
учасників із восьми областей України та
міста Києва, що проходив у Бучі, Ірпені
та Борисполі, народний аматорський
вокальний ансамбль «Блиставчанка»
було нагороджено дипломом ІІ-го ступеня у номінації «Вокальні ансамблі» за
активну участь у фестивалі, розвиток,
збагачення національної культури та
утвердження традицій українського народу. Згодом на святі до 90-ї річниці міста

Тячів колектив представляв Бучанську
ОТГ. Також ансамбль брав участь в обласному
фольклорно-етнографічному
фестивалі «Ржищівський вінок», де вкотре зачарував глядачів своїм виступом.
Співочий колектив навіть брав участь у
зйомках програми «Надвечір’я долі», де
голоси виконавиць вразили всіх акапельним співом. Побували в ПереяславіХмельницьку на «Переяславському ярмарку», де отримали диплом лауреата та
взяли участь у Немішаєвському фестивалі, «Пісня єднає друзів».
Два останні фестивалі, в яких брала участь «Блиставчанка», проходили дистанційно через Covid-19. Це
Міжнародний фестиваль «Україна Єднає
Світ», де колектив показав чудовий результат та посів почесне друге місце. Та у
Всеукраїнському вокальному фестивалі
– конкурсі народної творчості «Співоча
птаха», де ансамбль також отримав заслужені нагороди за участь у конкурсі.
У кожної учасниці цього надзвичайного колективу своє життя, великі родини,
майже у всіх вже є чудові маленькі онуки, які тішать бабусь, а в декого навіть
правнуки.
Наталія Шроль,
яка повідала нам
історію свого колективу, поділилася самим сокровенним – радісними
моментами свого
життя:
– Я бабуся багата, бо в мене онук і
дві онучки. Вони як
приїжджають до мене в гості, то щоразу
просять дати поносити квіточки, намисто й інші прикраси. Наряджаються й ходять красуються. Дуже люблю ці моменти. І донька частенько приміряє вбрання
та фотографується, дуже вже їй подобається українська вишивка, – сміється

Продовжує традиції «Блиставчанки»
молодий вокальний ансамбль «Веселка»
під керівництвом Оксани Прокаєвої,
яка займається з дітьми та навчає української пісні. Молодь дуже талановита та
не менше дорослих любить свою творчу
справу.
– Ми ними дуже пишаємося й радіємо,
що в Блиставиці підростає таке творче
покоління! Вони в нас такі молодці! – з
гордістю розповідає Наталія Шроль.
– Ми з ними до 8 березня підготували
номер: вони співали, а ми їм підтанцьовували, підтримуючи як морально, так і
фізично. Це було неймовірно захоплююче та весело, – із захватом поділилася пережитими емоціями пані Наталія.
Народний колектив «Блиставчанка»
дякує відділу культури Бучанської
об’єднаної територіальної громади та
особисто Анатолію Федоруку за допомогу у здійсненні творчої діяльності, за
надання змоги їздити та брати участь у
фестивалях й прославляти Бучанську
ОТГ. Також дякують за підтримку виконувачці обов’язків Блиставицького
старостинського округу БМР Наталії
Виногородській.
А ми дякуємо чудовому ансамблю за
творчість, патріотизм та неймовірні емоції, якими заряджаємося, слухаючи народні пісні у їхньому неперевершеному
виконанні. Бажаємо їм здоров’я, творчих
успіхів і натхнення, великих здобутків у
подальшій діяльності та нагород! Хоча,
здається, свою найголовнішу нагороду
колектив уже отримав – любов слухачів
та рідної Батьківщини!
Підготувала Тетяна Домарєва

«Лікар – мій супергерой»
З нагоди
професійного свята
працівників галузі
охорони здоров’я
Бучанський
центр первинної
медико-санітарної
допомоги провів
конкурс дитячого
малюнка під
назвою «Лікар –
мій супергерой».

Т

ри неймовірні роботи юних художників вразили журі, їхні автори стали переможцями конкурсу й отримують подарунки
від БЦПМСД. У той же час медикам сподобалися й інші малюнки, тож маленькі таланти, які їх створили, теж отримають
призи-сюрпризи.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

пані Наталя, згадуючи щасливі родинні
події. – А колектив наш дружний, ми як
одна родина. Дуже любимо проводити
дозвілля разом, спілкуючись та співаючи. Так як часу на це завжди не вистачає,
то ми намагаємося збиратися на дні народження чи влаштовуємо дружні посиденьки після концертів і фестивалів,
– розповідає Наталія Шроль.
Ансамбль радує своїми піснями й односельчан. Має новорічну традицію колядувати у своєму рідному селі, вітаючи
кожну родину з Різдвом Христовим.
Щороку від малого й до старого чекають
у своїй домівці бажаних співучих гостей,
які звеселяють душу, зрошують її добротою та теплом, дарують надію на світле
майбутнє. Особливо чекають на колектив довгожителі Блиставиці, які зустрічають гостей зі сльозами щастя на очах…

Репертуар колективу багатий на перлини українського фольклору та налічує
близько 60 пісень. Чимало текстів написано односельчанами «Блиставчанки».
Під супровід баяну колектив виконує
найулюбленіші пісні: «Гарно», «По базару ходила», «Пусти ж мене моя мати»,
«Ой на горі ярмарок», та інші. Акапельне
виконання цих творів не залишить байдужими нікого: «Ой сватай синочку багачку», «Туман яром», «Скрипливі ворітечка», «Летіла зозуля».

За роки свого існування колектив
«Блиставчанка» побував на багатьох
фестивалях, здобував нагороди, дипломи та призові місця, кількість яких
важко злічити та описати: 54 дипломи

Культурний простір

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

«Блиставчанка» – творчість без меж

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

С

ьогодні йтиметься саме про такий
колектив – «Блиставчанка» – гордість Бучанської громади та шанувальників української народної пісні.
Аматорський хор засновано у 2008 році,
і відтоді він дарує людям свою творчість,
радує постійними успіхами на пісенних
фестивалях та захоплює колоритними
українськими етнічними вбраннями
та образами. У 2017 році аматорському
вокальному ансамблю «Блиставчанка»
присвоєно звання «Народний аматорський колектив».
Художній
керівник
колективу
Володимир Гайдичук відчуває гордість
за своїх талановитих виконавиць, які
у пісенні твори вкладають свою творчу, мелодійну тендітну душу: Оксана
Садошук, Катерина Гоменюк, Світлана
Гречишкіна, Лариса Боклан, Лариса
Петрушанко, Тамара Пархоменко, Віра
Мироненко, Тетяна Суржек, Надія
Кочина та Наталія Шроль - староста
колективу. Доля учасниць ансамблю
складалася по-різному, адже є серед них
працівниці архівних установ, кравчині
та залізничниці, медичні працівниці та
вчительки, деякі пані вже на пенсії. Та
об’єднує їх усіх одна річ – любов до української народної пісні та рідної неньки-України.
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БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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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 «Панi Фазiлет i її дочки».
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».
18:00,19:00,2:05 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок. Око за око».
23:50 Т/с «Слiдчий Горчакова».
(12+).
1:00 Т/с «Голос янгола». (12+).
3:35 «Орел i решка. Шопiнг».
4:55 «Телемагазин».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40,9:55 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10:50,13:20,21:20 Т/с «Розтин
покаже». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:00,16:25 Х/ф «300 спартанцiв».
(16+).
16:45 Х/ф «Конан-варвар». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Секретний фронт.
23:20 Х/ф «Операцiя Ентеббе».
(16+).
1:20 Х/ф «Щось». (18+).
3:00 Т/с «Поганий хороший коп».
(16+).

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

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/ф.
7:20,1:50 Вар`яти. (12+).
9:20 Т/с «Грiмм». (16+).
11:00 Х/ф «Царство небесне».
(16+).
13:40 Любов на виживання. (16+).
17:10,19:00 Хто зверху? (12+).
20:50 Х/ф «Вiкiнги». (16+).
22:40 Х/ф «Залiзний лицар». (18+).

СТБ

4:50,22:55 Т/с «Анна-детектив».
7:00 Все буде добре!
8:50 Ультиматум. (16+).
10:45,11:45,14:50 Т/с «Коли ми
вдома».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
14:55 Хата на тата. (12+).
18:15 Один за всiх. (16+).
20:15,22:45 Т/с «За вiтриною».
0:50 Х/ф «Тiльки ти».

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?», 13 i 14 с. (16+).
23:30 Т/с «Несолодка помста»,
1 i 2 с.

ТК «Київ»

7:00 Ранок на карантинi.
10:00 Лiкар знає.
10:30,11:30,12:10,15:50,20:50,23:
15 Кияни.
10:40,14:50,15:55,16:50,19:30,22:5
0 Київ Reality.
10:50,12:15,19:40,23:25 Київськi
iсторiї.
11:00,15:15 Вголос.
11:45,19:50,23:35 Якiсне життя.
12:00 СТН - Брифiнг мера.
12:30 Прогулянки мiстом.
13:00,17:00,21:00,1:45,3:35 NewsRoom.
14:00 Д/с «Заборонена iсторiя»,
16 с.
15:00,19:00 СТН.
16:00 Т/с «Окупованi», 6 с. (16+).
18:00,2:40 Погоджувальна рада.
20:00 Т/с «Окупованi», 7 с. (16+).
22:00 Т/с «Мердок», 18 с. (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:00 Час-тайм.
23:45 «Вiзерунок дня».
23:55 Голос Америки з
Вашингтону.

Четвер, 2 липня

UA:Перший

6:00 М/с «Попелюшка».
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».
17:00,18:55 Д/с «Суперчуття».
19:20 Д/с «Особливий загiн».
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».
7:00,8:00,9:00,16:45,19:30,4:00
«ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих
людей».
11:15,11:50,12:15,2:10 «Любий, ми
переїжджаємо».
12:50 «Одруження наослiп».
14:45 «Щоденник медiума».
15:45 «Свiт навиворiт».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Мiж нами, дiвчатами».
21:45 «Право на владу».

Iнтер

5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою

БЛАНК ПЕРЕДПЛАТИ НА 2020 РІК

руку».
13:50,14:45,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок. По той бiк фронту».
18:00,19:00,2:00 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок. Око за око».
23:45 Т/с «Слiдчий Горчакова».

ICTV

4:20 Скарб нацiї.
4:30 Еврика!
4:35 Факти.
4:55 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.
9:55 Секретний фронт.
10:50,13:20,21:25 Т/с «Розтин
покаже». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:00,16:25 Х/ф «Операцiя
Ентеббе». (16+).
16:35 Х/ф «Дочка генерала». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:15 Анти-зомбi.
23:25 Х/ф «Мародери». (16+).
1:30 Х/ф «Справжня мужнiсть».

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/ф.
7:20,1:40 Вар`яти. (12+).
9:20 Т/с «Грiмм». (16+).
11:40 Х/ф «Захоплення пiдземки
123». (16+).
13:40 Гастарбайтери.
17:10,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Слiдопит». (16+).
22:50 Х/ф «Залiзний лицар 2».
(18+).

СТБ

4:50,22:55 Т/с «Анна-детектив».
7:00 Все буде добре!
8:50 Ультиматум. (16+).
10:45,12:25,14:50 Т/с «Коли ми
вдома».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:25 Хата на тата. (12+).
18:15 Один за всiх. (16+).
20:15,22:45 Т/с «За вiтриною».

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?» (16+).
23:20 По слiдах.
0:00 Т/с «Серце слiдчого», 1 i 2 с.
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Серце слiдчого». (12+).

П’ятниця, 3 липня

UA:Перший

6:00 М/с «Попелюшка».
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+).
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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».
16:30,18:55 Д/с «Суперчуття».
17:25 VoxCheck.
17:30,4:25 Перша шпальта.
19:20 Д/с «Особливий загiн».
20:30,21:40 Д/с «Дикi тварини».
22:15 Свiтова медицина. Болiвiя Калавайя: цiлителi.
22:45 Свiтова медицина. Ладакх останнi кочiвники.
0:00 Схеми. Корупцiя в деталях.
4:00 Енеїда.

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».
9:25,10:20,3:15 «Життя вiдомих
людей».
11:15,11:50,12:15 «Любий, ми
переїжджаємо».
12:50 «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».
21:55,23:50 «Вечiрнiй квартал».
1:35 Комедiя «А ось i Поллi». (16+).
5:20 «Свiтське життя».

Iнтер

5:30,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою
руку». (12+).
13:50,14:45,15:40,23:50 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок. По той бiк фронту».
18:00,1:40 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».
3:10 «Чекай на мене. Україна».
4:35 «Орел i решка. Шопiнг».
5:15 «Телемагазин».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30,0:55 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.
9:55 Анти-зомбi.
10:50 Х/ф «Подарунок на Рiздво».
12:25,13:20 Х/ф «Людина, яка
бiжить». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:45,16:20 Х/ф «Близнюки». (16+).
17:15,20:10 Дизель-шоу. (12+).
18:45 Факти. Вечiр.
22:55 «На трьох». (16+).
1:35 Х/ф «Одного разу порушивши
закон». (16+).
3:05 Т/с «Поганий хороший коп».
(16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/ф.
7:20,1:30 Вар`яти. (12+).
9:20 Т/с «Грiмм». (16+).
12:20 Топ-модель по-українськи.
17:10 Х/ф «Вiкiнги». (16+).
19:00 Х/ф «Час вiдьом». (16+).
20:50 Х/ф «Брати Грiмм». (16+).
23:00 Х/ф «Циклоп». (18+).

СТБ

4:25 Т/с «Анна-детектив». (12+).
6:35 Врятуйте нашу сiм`ю 3. (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 «Садiвниця». (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.
12:45 Агенти справедливостi.
(12+).
14:45,15:30 Т/с «Жiночий лiкар
2». (16+).
20:10 Гучна справа.
21:00 Свобода слова Савiка
Шустера.

Субота, 4 липня

UA:Перший

6:00 М/с «Попелюшка».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,0:05,2:30,5:3
0 Новини.
9:30 Х/ф «Марiя Терезiя», 3 i 4 с.
(16+).

11:40 М/с «Книга джунглiв».
12:30 Вiдмовитися вiд м`яса.
13:00 Ботокс, фiллер i Ко.
13:30 Свiтова медицина. Болiвiя Калавайя: цiлителi.
14:00 Свiтова медицина. Ладакх останнi кочiвники.
14:25 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 «Джо». (16+).

Канал «1+1»

6:15,7:00,4:10 «Життя вiдомих
людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 «Свiт навиворiт».
12:45 «Любий, ми переїжджаємо».
15:20 Х/ф «Фантастична четвiрка».
17:10 Бойовик «Бамблбi». (12+).
19:30,5:15 «ТСН».
20:15,2:20 «Вечiрнiй квартал».
22:00 «Українськi сенсацiї».
23:10,0:10 «Свiтське життя».

Iнтер

6:30 «Слово Предстоятеля».
6:35 Х/ф «Перш, нiж розлучитися».
8:00 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня».
10:00 «Корисна програма».
11:00 Х/ф «Циган».
17:50 Т/с «Пристрастi за Зiнаїдою»,
1 i 2 с.
20:00 «Подробицi».
20:30 Т/с «Пристрастi за Зiнаїдою»,
3 i 4 с.
22:40 «Концерт Дiмаша».

ICTV

5:30 Скарб нацiї.
5:40 Еврика!
5:45 Факти.
6:10 Т/с «Марк+Наталка». (16+).
8:50 «На трьох». (16+).
10:50,13:00 Т/с «Розтин покаже».
(16+).
12:45 Факти. День.
15:30 Х/ф «Великий тато».
17:05 Х/ф «Куленепробивний».
(16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «День, коли Земля
зупинилась».
21:05 Х/ф «Повернення
Супермена». (16+).
23:55 Х/ф «Два днi у долинi».
(16+).

Новий канал

5:55,7:45 Kids` Time.
6:00 М/ф «Монстри проти
прибульцiв».
7:50 Таємний агент.
9:00,1:20 Вар`яти. (12+).
11:10 Хто зверху? (12+).
14:50 Х/ф «Останнi лицарi». (16+).
16:50 Х/ф «Брати Грiмм». (16+).
19:00 Х/ф «Алiса в Країнi чудес».
21:00 Х/ф «Алiса в Задзеркаллi».
23:00 Х/ф «Залiзний лицар». (18+).
2:50 Зона ночi.

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
6:40,10:20 Т/с «Мiсто закоханих».
9:25 Неймовiрна правда про зiрок.
17:05 Хата на тата. (12+).
19:00 МастерШеф. Професiонали
2.
21:30 Х-Фактор.
0:10 Х-Фактор 10.

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,3:00 Реальна мiстика.
9:00 Т/с «Хто ти?», 9-14 с. (16+).
15:20 Т/с «Хто ти?» (16+).
17:00 Т/с «Любов iз закритими
очима», 1 i 2 с. (12+).
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Любов iз закритими
очима». (12+).
23:00 Т/с «Виноград», 1-3 с. (12
+).

Неділя, 5 липня

UA:Перший

6:00 М/с «Попелюшка».
6:30,7:05,8:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,8:55,21:00,0:00,2:30,5:3
0 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 На схiдному фронтi.
14:25 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».
20:00 100 рокiв iзоляцiї.
21:20 Д/с «Суперчуття».
22:00 Х/ф «Шпигунська гра». (16+).

Канал «1+1»

6:15,7:05 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:25,1:00 «Свiт навиворiт».
17:15 Трилер «Час». (16+).
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 Бойовик «Я, робот». (16+).
23:00 Трилер «Екс Махiна». (16+).

Iнтер

5:35 «Подорожi в часi».
6:00 Х/ф «Шляхетний
венецiанець».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Чудеса свiту
2».
11:00 «Орел i решка. Iвлєєва vs.
Бєдняков».
12:00 Т/с «Пристрастi за Зiнаїдою»,
1-4 с. (12+).
16:25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Подруги мимоволi».
22:30 Х/ф «Егоїст». (16+).

ICTV

4:30 Скарб нацiї.
4:40 Еврика!
4:50 Факти.
5:15,7:50 Анти-зомбi.
6:00,8:35 Громадянська оборона.
6:55 Секретний фронт.
9:30 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12:15,13:00 Х/ф
«Куленепробивний». (16+).
12:45 Факти. День.
14:00 Х/ф «Повернення
Супермена». (16+).
16:50 Х/ф «День, коли Земля
зупинилась».
18:45 Факти тижня.
20:35 Х/ф «13-й район». (16+).
22:15 Х/ф «13-й район. Цеглянi
маєтки». (16+).
23:55 Х/ф «Мародери». (16+).

Новий канал

6:00,1:30 Вар`яти. (12+).
7:10 Таємний агент.
9:15,10:55 Kids` Time.
9:20 М/ф “Лоракс”.
11:00 Х/ф «Каспер».
12:50 Х/ф «Час вiдьом». (16+).
14:40 Х/ф «Алiса в Країнi чудес».
16:40 Х/ф «Алiса в Задзеркаллi».
18:40 Х/ф «Красуня i чудовисько».
21:00 Х/ф «Оз: Великий i
могутнiй».
23:40 Х/ф «Залiзний лицар 2».
(18+).

СТБ

6:35 Все буде смачно!
8:20 Дiвчата: невiдома версiя.
(12+).
9:15 Джентльмени удачi: невiдома
версiя. (12+).
10:10 МастерШеф. Професiонали
2. (12+).
12:40 Хата на тата. (12+).
19:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19:55 Один за всiх. (16+).
22:10 Я соромлюсь свого тiла
(16+).
1:25 Вагiтна у 16. (16+).

Канал «Україна»

5:50 Сьогоднi.
6:50 Реальна мiстика.
9:15 Т/с «Будинок який». (12+).
13:10 Т/с «З мене досить». (12+).
17:00 Т/с «Втраченi спогади», 1 i
2 с. (12+).
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с «Втраченi спогади».
(12+).
23:00 Т/с «Все ще буде», 1-3 с.
(12+).

ТК «Київ»

7:00,6:00 Мультляндiя.
8:00 Ранок.
10:00 Зiрковий смак.
10:45,11:45,15:15,17:35,19:10
Кияни.
11:00 Веселi старти.
11:30 Київськi iсторiї.
12:00 Лiкар знає.
13:00 Х/ф «Там, де серце». (16+).
14:50 Якiсне життя.
15:00 СТН.
15:30 Т/с «Вiра», 33 с. (12+).
17:00,21:00,3:10 СТН-Тижневик.
17:40,4:10 Цивiлiзацiя Incognita.
18:10 Т/с «Мердок», 18 с. (12+).
19:00 Добрi новини.
19:25,0:55 Т/с «Вiра», 34 с. (12+).
21:30,3:40 Спорт-Тижневик.
22:00,4:20 Х/ф «Заради любовi до
гри». (16+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:55 «Тут i зараз».
2:25 Т/с «Мердок», 19 с. (12+).

Головне управління ДПС у Київській області інформує

Г

оловне завдання Пенсійного фонду України - це вдосконалення системи обслуговування відвідувачів.З метою надання доступу застрахованій особі до
інформації про всі трудові відносини, Пенсійний фонд створив новий сервіс
«Електронна трудова книжка» та запровадив послугу автоматичного призначення пенсій за віком без особистого звернення.Щоб скористатися новою технологією призначення пенсій,у майбутнього пенсіонера має бути особистий кабінет на
порталі ( https://portal.pfu.gov.ua/),зареєстрований з використанням кваліфікованого електроннного підпису.
ВОРЗЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вулиця Курортна, 72, селище Ворзель, 08296
ВИКОНАВЧИ ЙКОМІТЕТ
РІШЕННЯ
« 16 » червня 2020 року
селище Ворзель

№ 97

Про встановлення тарифів на послуги
з вивезення побутових відходів
на території селища Ворзель, що надаються
ТОВ «Крамар ЕКО»
Розглянувши лист ТОВ «Крамар ЕКО» від 18.05.2020 р. вх. № 02-14/338 щодо
встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів на території селища Ворзель, враховуючи рішення виконавчого комітету Ворзельської селищної
ради від 07.05.2020 року № 79 «Про визначення переможця конкурсу з визначення
виконавця послуги з вивезення побутових відходів на території селища Ворзель»,
відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови
Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 «Про затвердження Порядку
формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», Наказу
Міністерства Регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 30.07.2012 № 390 «Про затвердження порядку доведення
до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру
цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування позиції територіальних громад», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет Ворзельської селищної ради
ВИРІШИВ :
1. Встановити тариф на послуги з вивезення 1 м³ твердих побутових відходів у
селищі Ворзель, що надаються ТОВ «Крамар ЕКО»:
1.1 І група споживачів – бюджетні установи, фізичні особи, об’єднані в обслуговуючі кооперативи, ЖБК, ОСББ, будинкоуправління, товариства, які надають
послуги з утримання житлового фонду, садові товариства, громадські організації– 166,90 грн. (з ПДВ).
ІІ група споживачів – комерційні організації - 210,52 грн. (з ПДВ).
1.2. Тариф на послугу з вивезення твердих побутових відходів з однієї людини
(багатоквартирні будинки) в місяць у селищі Ворзель становить: 32,28 грн. з ПДВ.
1.3 Тариф на послугу з вивезення твердих побутових відходів з однієї людини
(приватні садиби) в місяць у селищі Ворзель становить: 28,66 грн. з ПДВ.
1.4 Тариф на послугу з вивезення твердих побутових відходів за один пакет з
логотипом (об’єм 120 л) – 39,05 грн. з ПДВ.
2. ТОВ «Крамар ЕКО» забезпечити оприлюднення даного рішення в засобах масової інформації.
3. Ввести в дію тарифи, встановлені даним рішенням, з 01 липня 2020 року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного
голови Мостіпаку С.В.
Селищний голова
Л.П. Федорук
Керуючий справами
Б.І. Савицька
Погоджено:
Заступник селищного голови
С.В. Мостіпака
Головний спеціаліст (юрист)
В.В. Левчук

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД

Н

Змінено графік роботи

а період карантину змінено графік прийому громадян у відділах, секторах, сервісних центрах обслуговування
громадян Головного управління
Пенсійного фонду України у
Київській області:
понеділок, вівторок, середа,
четвер – з 10:00 до 19:00;
п’ятниця – 10:00 до 17:45.
Графік змінено відповідно до постанови Кабміну від
17.06.2020 № 500.

Втрачене свідоцтво про базову загальну середню освіту серія КХ 49098554, видане 08.06.2016 р. Бучанською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 4 на
ім’я Вакуленко Анна Володимирівна 28.06.2001 р.н., вважати недійсним.
Втрачене свідоцтво про право власності на житло № 763171 від 27.01.1997
р., видане виконавчим комітетом Ірпінської ради, згідно з розпорядженням
№ 145 від 28.12.1996, дата реєстрації 05.12.2000 р., на ім’я Кот Світлана Василівна,
Маковська Каріна Андріївна, вважати недійсним.
Втрачений єдиний квиток № 89, виданий 29.01.2018 р. відділом освіти Бучанської
міської ради на ім’я Коваленко Аліна Аркадіївна, вважати недійсним.

Платники єдиного податку –
ФОП зобов’язані забезпечити
зберігання первинних документів,
облікових та інших регістрів
Платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших
показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування
та/або податкових зобов’язань,
на підставі первинних документів,
регістрів бухгалтерського обліку,
фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням
і сплатою податків і зборів.

П

латники єдиного податку першої
і другої груп та платники єдиного
податку третьої групи (ФОП), які не є
платниками податку на додану вартість,
ведуть Книгу обліку доходів шляхом
щоденного, за підсумками робочого
дня, відображення отриманих доходів. Платники єдиного податку третьої
групи (ФОП), які є платниками ПДВ,
ведуть Книгу обліку доходів та витрат.
Під час заповнення податкової декларації платника єдиного податку
– фізичної особи – підприємця використовуються дані Книги обліку доходів або Книги обліку доходів та витрат,
а їхні показники повинні бути підтверджені первинними документами, які
мають право вивчати та перевіряти
контролюючі органи під час проведення перевірок
ФОП – платники єдиного податку
першої – третьої груп зобов’язані забезпечити зберігання первинних документів, на підставі яких заповнювалися дані Книги обліку доходів або Книги
обліку доходів та витрат, що використовувалися для складання податкової
декларації платника єдиного податку –

ФОП, або інші первинні документи,
які використовуються для складання
податкової звітності за іншими податками і зборами – у разі їх сплати. Такі
первинні документи зберігаються не
менш як 1095 днів з дня подання податкової декларації платника єдиного
податку – ФОП або іншої податкової
звітності, для складення якої вони
використовуються, а у разі ліквідації
платника податків документи за період
його діяльності не менш як 1095 днів,
що передували даті його ліквідації, які
зберігалися в органі ДПС, в установленому законодавством порядку передаються органом ДПС до архіву.
Незабезпечення платником ЄП ФОП
зберігання первинних документів,
облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і
сплати податків та зборів – тягнуть за
собою накладення штрафу в розмірі
1020 гривень.
Ті самі дії, вчинені платником ЄП
ФОП, до якого протягом року було
застосовано штраф за таке саме порушення, – тягнуть за собою накладення
штрафу в розмірі 2040 гривень.

До 01 липня слід задекларувати
доходи від обробітку земельних
ділянок (паїв) розміром понад
2 гектари

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що платник податку, який отримує окремі види оподатковуваних доходів (прибутків), які не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи
виплати, але не є звільненими від оподаткування, зобов’язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію про майновий стан і
доходи громадян - п.п.168.1.3 п.168.1 ст.168 Податкового кодексу
України (далі - ПКУ).

З

гідно п.п.165.1.24 п.165.1 ст.165 ПКУ, доходи, отримані від продажу власної
сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо
фізичною особою на земельних ділянках, виділених їй для особистого селянського господарства та/або на земельних частках (паях), виділених в натурі (на
місцевості), сукупний розмір яких перевищує 2 гектари, підлягають оподаткуванню на загальних підставах - такі доходи оподатковуються податком на
доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%.
Отже, громадяни, які отримали дохід від обробітку земельних ділянок,
часток (паїв), розмір яких перевищує 2 гектари, зобов’язані подати річну
податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2019 рік до 01 липня
2020 року до податкового органу за місцем реєстрації (місцем прописки).
Податкова декларація подається платниками податків за місцем своєї податкової адреси в один із таких способів (за вибором платника):
– особисто або уповноваженою на це особою;
– надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
– засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового
підпису.
Звертаємо увагу, що у разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення не пізніше ніж за п’ять
днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, а при
поданні податкової декларації в електронній формі, - не пізніше закінчення
останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Нова послуга Пенсійного фонду
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ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

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.

№ 25 від 25 червня 2020 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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Суспільство

Н

еоніла Анатоліївна Ульянченко народилась 1 березня 1925 року. У
1939 році після закінчення 7-ми класів їй
довелося перебратися до рідного дядька,
що мешкав у столиці, де дівчинка вчилася ще два роки. Неоніла пам’ятає:
– 22 червня 1941 року бомбили Київ, і
почалася Друга світова війна, яка виявилася страшнішою за всі страхи на землі.
Її відправили в село. Це були жахливі
роки окупації, обстріли, бомбардування,
пожежі, розстріли людей – це все, що не
можливо забути, що й досі стоїть перед
очима.
Після звільнення села від німецьких
загарбників працювала у сільраді секретарем, робила перепис населення, вела
подвір’ї книги, видавала довідки тощо.
І працювала вчителем у молодших класах. Так потрібно було, адже педагогів не
вистачало. У серпні 1944 року вирішила
вчитися далі, й була зарахована студенткою Учительського інституту мовно-літературного факультету на заочний відділ. Але вона швидко визначилася, що
хоче мати інший фах.
З 1 вересня 1945 року Ульянченко
вже навчалася в Київському медичному інституті, який закінчила 1951 року.
Відразу вступила до аспірантури, але за
місяць кинула.
– Не моя це справа. Я лікар, – пояснює Неоніла Анатоліївна. – Тож поїхала,
куди направили: у Тулу. Там в обласному
відділі завідуючий підвів мене до карти
області, показав районні міста, де немає
акушера-гінеколога, і сказав: «Обирайте.
Дев’ять міст».
Дівчина вибрала Крапивку, бо вона
була найближче до Тули, у 50-ти кілометрах. А наступного ранку дізналася, що
діставатися туди буде літаком, який саме
прямує у місто на терміновий виклик педіатра. А потім зрозуміла, чому авіацією:
дороги для автомобілів були в жахливо-

Неоніла Ульянченко:

«Я – лікар, і не маю права хворіти»
Ця приємна, тендітна бучанська
95-річна жіночка має сталевий стержень десь всередині. У молодості
поїхала за направленням світ за очі,
відважно рятувала жінок, потім ще
вчилася, впроваджувала новації у
життя, знову рятувала, допомагала. І
так все життя, про яке варто написати і прочитати.
му стані, машини загрузали, їх витягували тракторами.
А за півроку – навесні, Неоніла
Анатоліївна побачила, як розливається
Ока (притока Волги):
– Затопила все селище на протилежному березі. А будинки високі, цегляні, вікна під самим дахом. І хоч будівлі у воді,
всередині горить світло. Мешканці переходять по дахах, сідають у човни і прямують у своїх справах.
Лікар згадує, що в той час, оскільки
аборти були заборонені, їх часто робили
незаконно (кримінально). Як наслідок, до
неї привозили жінок із великою втратою
крові, напівживих, а вона їх рятувала,
відвойовувала у смерті з великими труднощами. Згадує, що за добу могла зробити більше десяти операцій, руки боліли, а
кожна хвилина затримки могла коштувати життя. Тож і не розпитувала ні про що.
Хоч прокурор району вимагав і приходив щотижня, адже мав завдання знайти
абортмайстра. І розповідав, що за кожний
незаконний аборт «умілець» отримував
вдвічі-втричі більше, ніж вона – лікар з
півтора ставками, адже Ульянченко на
той час завідувала пологовим будинком,
гінекологічним відділенням і жіночо-дитячою консультацією у поліклініці.

Жінка згадує, як влітку на підсумковій
конференції 1951-1952 років обласний
акушер-гінеколог Олена Гумілевська у
доповіді сказала, що лише в єдиному
регіоні не було жодної смерті під час
пологів: «Це в Кропивницькому районі,
дякуючи Ульянченко. Встаньте. Це знову
Київський медінститут!».
У 1957 році аборти нарешті дозволили,
і відтоді жінки почали менше хворіти. І
саме в тому році вони з родиною переїхали в Бучу. Неоніла Анатоліївна перекваліфікувалася на терапевта-кардіолога в інституті кардіології ім. Стражеска. Згодом
відкрила та оформила кабінет функціональної діагностики (КФД). А в 1971 році
відкривала Ірпінську лікарню у Бучі.
Неоніла Ульянченко розповіла, що колись разом із колегами навіть здійснила

ОСОБИСТІСТЬ
авантюру – самозахват будівлі піонерського табору якогось столичного заводу, яку вже деякий час не експлуатували.
– Бучанська амбулаторія після війни
розташовувалася там, де зараз базар: напівзруйнований кинутий кимось будинок,
дві малі кімнати. Головний лікар і ми: два
терапевти, хірург, стоматолог, педіатр, вирішили і зробили. Переїхали у двоповерховий будинок на вулиці Яснополянській,
а там багато кімнат, водяне опалення.
Кілька років там працювали.
Згадує, що то теж були дуже важкі часи.
Одного дня її колега, Діана Григоровська,
прийняла 94 пацієнти (дані реєстратури). Після останнього відвідувача встала
із-за столу і знепритомніла. А Неоніла
Анатоліївна наступного дня обслужила більше 70 хворих на грип чи ОРВІ. А
після завершення робочих годин приїхав
автомобіль із радгоспу «Київський», тож
ще 38 людей лікар оглядала вже вдома.
Неонілу Ульянченко нагороджено
кількома медалями і Значком «Відмінник
охорони здоров’я». Має загального лікарського стажу 44 роки, тож у її пам’яті
чимало різноманітних життєвих історій.
Вона зізналася, що завжди ставилася серйозно до свого здоров’я, адже розуміла,
що не має права хворіти – її допомоги
потребують інші люди. І донині виписує
і читає медичні журнали, щоб знати всі
нові методи, дослідження й інші новації.
Цієї весни Неоніла Анатоліївна відсвяткувала 95-річчя. Як і заведено у
Бучанській ОТГ, у межах програми «З
турботою про кожного» жінку привітали
працівники Управління праці, соціального захисту Бучанської міської ради.
Ми також приєднуємося до вітань і бажаємо міцного здоров’я на довгі роки!
Ірина Левченко

За плечима ветеранівмедиків – кілька десятків
років роботи

І якщо для когось це лише цифра,
для них – щоденні клопоти про малечу і тих, хто готується іти за межу
життя...

Ц

е телефонні дзвінки посеред ночі,
це тисячі кілометрів на «життєвому» спідометрі, це складні випадки і бесіди з людьми складного характеру.
А саме головне – це щире «дякую» сусіда через паркан, чи дачника, який на літо
вибирається на природу. Вони вже кілька років на заслуженому відпочинку, але
їм продовжують телефонувати, аби порадитися чи просто поговорити про сьогодення. Вони не працюють, але про них

пам’ятають, і напередодні професійного
свята подзвонили в двері квартири чи
постукали у хвіртку, аби передати слова
вітання і вдячності від Бучанського міського голови Анатолія Федорука.
Звісно, свято – це повага і подарунки, а тому без цього у переддень свята
не обійшлося. Отримали їх всі ветерани
медичної служби Бучанської ОТГ.
Довгих років життя без хвороб і проблем!

Добра справа

Служіння понад
себе

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав
благодійну допомогу від Ротарі в
Україні/Rotary in Ukraine.
редставники Rotary e-club of
Ukraine
доставили
медикам
Бучанської ОТГ засоби індивідуального захисту, які було розподілено по
амбулаторіях громади. Тож лікарі отримають захисні пластикові маски та
антисептики.
Дякуємо за підтримку медиків у боротьбі з СOVID-19!

П

Rotary International – це світова асоціація клубів Ротарі, яка об’єднує більше 1200000 людей різних професій. Ці люди збираються, щоб допомогти своїм
громадам розв’язувати різні проблеми.
Головне завдання – забезпечити спілкування та дружні стосунки між людьми усього світу та допомогу людям навколо. Ротарі об’єднує представників
усіх континентів, культур та професій з метою обміну ідеями та ведення діяльності на користь громад у всьому світі.
Головне гасло Ротарі – «Service above Self», що означає «Служіння понад себе»!

Бігаємо
на здоров’я, або
Користь бігу
зранку та ввечері

піку активності. Крім того, на вулиці ще не
надто спекотно, а в повітрі менше шкідливих
вихлопних газів. Перед пробіжкою варто випити склянку води та прийняти контрастний
душ;

С

Вечірні заняття
– допомагають зняти стрес після важкого
робочого дня та забезпечують міцний сон;
– виходити варто на пробіжку не пізніше,
ніж за півтори години до сну;
– намагайтеся не їсти хоча б за годину до
пробіжки, і ще годину після неї.

Буча – спортивне місто, адже бучанці
люблять займатися фізичною культурою, різними видами спорту, ведуть
здоровий та активний спосіб життя.
ьогодні мова піде про біг. Тому, якщо ви
ще не визначилися: “Коли краще бігати –
зранку чи ввечері? Скільки разів на тиждень
виходити на пробіжку? І скільки часу на неї
виділяти?” – то читайте далі.

Коли краще бігати – зранку чи
ввечері
Однозначної відповіді на це питання не
існує. Все залежить від ваших особистих біоритмів. Але не забудьте, що кожен із цих варіантів має свої особливості.
Спорт вранці
Ранкова пробіжка допомагає запустити організм та забезпечує потужний заряд
енергії на цілий день. Бігати краще між 6 і 8
годинами. У цей час організм перебуває на

СПОРТ

Скільки разів на тиждень
потрібно бігати?
Професійні тренери радять 3-4 рази на
тиждень. І не забувайте: головне в цій справі
– регулярність.
Як довго має тривати
«марафон»?
Починайте заняття бігом лише з 15 хвилин,
поступово збільшуючи їх тривалість до 50-60
хвилин. Але майте на увазі, що перші 20 хвилин організм розігрівається, і лише після цього починає спалювати жир.
Підготувала Тетяна Домарєва

Суспільство

Як правильно підібрати
сонцезахисний засіб
Сонцезахисних засобів – і закордонних, і вітчизняних – дуже багато. Вони
різні за ціною і ступенем захисту.

Цікаво знати

Господині на замітку

Популярний вік
батьківства
в Україні

Готуємо щавель на зиму

Весна, перша зелень, свіжі салати, борщі та супи із зелених рослин. А як
приємно буде взимку скуштувати зеленого борщу й згадати про весну, тепло. Тож пропонуємо заготовити щавель. Тим паче, це досить легко і не
потребує багато зусиль.

До Дня батька, який відзначали
20 червня, Державна служба
статистики України оприлюднила
дані про те, що українські чоловіки
найчастіше стають батьками
у віці 30-39 років.
Як повідомляє Держстат, у 2019 році
було народжено дітей за віком батька:
до 20 років – 1 651 дитина;
20 – 29 років – 108 080;
30 – 39 років – 135 167;
40 – 49 років – 26 999;
більше 50 років – 2 793.
У минулому році Кабінет Міністрів

Найперше, що варто знати: немає сонцезахисних засобів, які на 100% захищають від ультрафіолету. Якщо виробники
таких засобів про це заявляють, це просто реклама.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Сонце дарує нам вітамін D та хороший настрій. Але, на жаль, не всі знають,
якими небезпечними можуть виявитися ультрафіолетові промені. Алергія,
опіки, роздратування, пігментні плями, сухість, рак шкіри. Майже 80% ультрафіолетових променів проникають крізь хмари і відбиваються від води,
асфальту, льоду, снігу, піску, трави. Саме вони діють інтенсивніше, ніж прямі.
Тому потрібно захищати шкіру в будь-якому місці і за будь-якої погоди.

У склад крему з spf входять фізичні і хімічні сонцезахисні фільтри. Фізичні фільтри створюють на поверхні шкіри щільну плівку, яка відбиває сонячні промені.
Хімічні – проникають глибоко в дерму,
чудово поглинають і відбивають промені.
Працюючи разом, фізичні і хімічні фільтри надають захист широкого спектру.
Сонцезахисні засоби маркують відповідно до ступеня захисту: SPF 15, 25, 30
і 50 +. Цифрою позначається тривалість
дії фільтра.
Варто розуміти, що доросла людина
може безпечно засмагати близько 10-20
хвилин залежно від кольоротипу. Однак
шкіра дитини витримує не довше ніж 5-7
хвилин. Отже, для дітей засоби підбирають із сильнішим захистом. Цифра SPF
показує, у скільки разів збільшується можливість безпечного перебування на сонці.
Нескладно підрахувати, що захисний
крем або лосьйон для дітей з SPF 50 розрахований на 250 хвилин. У таких засобах використовують сильніші компоненти-бар’єри. Однак дослідження довели,
що різниця в ступені захисту між SPF 30
і 50 становить лише відсоток. Педіатри
рекомендують не ганятися за рекламними SPF 50 та обирати засоби з огляду на
активність сонця:
– захист під час перебування на пляжі,
біля води або на відкритих ділянках –
крем з показником SPF 50, UVA;
– захист для нетривалих прогулянок
влітку в межах міста – SPF 25-30, UVA;
– захист в період міжсезоння – SPF 15-20.
Сподіваємося, поради допоможуть вам
обрати правильний сонцезахисний засіб
і безпечно радіти теплим літнім дням або
відпочинку на пляжі.
Матеріал підготувала Ірина ПАЯСЬ
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Захищаємо шкіру
від палючого сонця

ПОРАДИ

схвалив проєкт указу президента про
святкування Дня батька. Рішення було
ухвалено на засіданні уряду без обговорення.
Свято надзвичайно важливе для
українців, оскільки значна кількість
чоловіків сьогодні захищають країну і
спокій своїх дітей, даючи відсіч російському агресору на Донбасі.

Для приготування вам знадобиться:
Скляна банка – 500 мл;
Щавель;
Вода питна, холодна.
Спосіб приготування:
Візьміть чисту банку з кришкою. Стерилізувати можна за
бажанням.
Промийте зелені листя щавлю та просушіть.
Ріжемо листя, стебла можна так залишити. Закладаємо нарізаний щавель
дуже щільно в банку. Наливаємо холодної води по вінця. Закриваємо банку
кришкою.

Щавель для зимових борщів готовий.
Зберігати можна в кімнаті або в холодильнику.
Приємного апетиту!

СПОРТ

Чемпіонат БАНІ

Футбольні команди аматорів Бучанської МОТГ після карантинного періоду
відновлюють свою майстерність.
Попереду найцікавіші матчі.

Результати матчів II туру
V відкритого чемпіонату Бучанської МОТГ
з футболу серед аматорів–2020
ФК «Арсенал» (Буча) - ФК «Фенікс» (Немішасво)

3:3

ФК «Олімпік» (м Буча) ФК «Буча-Квартал» (Буча)

1:1

ФК «КАтаН» (Бабинці)- ФК «Зірка» (Ворзель)

1:2

ФК «Skidka» (Ірпінь) - ФК «Буча-03» (Буча)

5:4

ФК «Курсор» (Буча) ФК «Стальпрофіль» (Буча)

2:7

РОЗКЛАД матчів III туру V відкритого
чемпіонату Бучанської МОТГ з футболу
серед аматорів-2020
27 червня, субота
10: 00 ФК «Буча-Квартал» (Буча) - ФК «Зірка» (Ворзель)

Ворзель

10: 00 ФК «Арсенал» (Буча) - ФК «Курсор» (Буча)

ст. «Ювілейний»

12: 30 ФК «Олімпік» (м. Буча) - ФК «Буча-03» (м. Буча)

ПМК-Арена

28 червня неділя
10: 00 ФК «КАтаН» (Бабинці) - ФК «Фенікс» (Немішаєво)

ПМК-Арена

11: 00 ФК «Skidka» (Ірпінь) - ФК «Стальпрофіль» (Буча)

ст. «Ювілейний»

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

К

оли йдеться про захист від сонця,
дерматологи одностайно рекомендують дотримуватися простих правил:
–уникайте перебування дітей до трирічного віку під прямими сонячними
променями. Навіть у затінку обов’язково
застосовуйте сонцезахисні креми.
• Якщо це можливо, залишайтеся в приміщенні в період найбільш агресивного сонця – між 12.00 та 16.00.
• Одягайте легкий одяг із натуральних
тканин, обов›язково використовуйте
панамку, капелюшок або парасольку.
• Наносьте сонцезахисний крем із
високим ступенем захисту від УФвипромінення на все тіло. Повторюйте
процедуру щодві години.
Дуже важливо дотримуватися цих чотирьох правил, коли йдеться про захист
від сонця дитини.
До підліткового віку шкіра дитини
втрачає до 50% природного захисного
ресурсу. Чому? Діти занадто багато часу
проводять під впливом УФ-променів.
На канікулах щонайменше третина дітей
перебуває в середньому по 15 годин на
тиждень без одягу.
Це в рази перевищує допустиму норму.
У цьому віці діти ще не здатні оцінити
небезпеку. У підсумку про дискомфорт
вони повідомляють лише тоді, коли шкоду вже завдано.
Чим світліша шкіра в дитини (зазвичай, таку мають руді та біляві дітлахи), тим вищий рівень небезпеки.
Отже, захист від сонця потрібен, навіть
коли надворі хмарно. Час, коли сонце
в зеніті, особливо небезпечний період.
Недостатній захист від сонця в дитячому
віці призводить до того, що вже будучи
дорослими, ми можемо страждати від
наслідків надмірного впливу сонячного
випромінювання.

11

Вітаю громадян України
із загальнодержавним святом –
Днем Конституції!

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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Добрянського Ярослава Вікторовича,
заступника голови Київської обласної ради

Олійнича Івана Петровича,
депутата Бучанської міської ради

Буренка Юрія Івановича,

члена виконавчого комітету Бучанської міської
ради, начальника Ірпінського МВ ГУ ДСНС України в
Київській обл.

Крижову МАРІЮ Петрівну,

діловода загального відділу Бучанської міської ради

Нехай ця урочиста дата завжди сповнює всіх нас життєдайною силою, натхненням, та допомагає успішно вирішувати наше спільне головне завдання – побудова заможної
демократичної країни.
Бажаю мирного і щасливого життя у квітучій рідній
Україні. Міцного здоров’я та достатку кожній родині.
Будьмо впевнені у безхмарному конституційному майбутньому нашої держави та створюймо разом демократичне
громадянське суспільство.
Слава Україні!
Людмила Войналович,
Голова Бучанської міської Партійної організації
«Європейська Солідарність»
Вітаємо з державним святом – Днем Конституції України!

У 1996 році Верховна Рада ухвалила Основний Закон України –
Конституцію, норми якої утвердили і закріпили невідворотність курсу
нашої держави на розвиток демократії, захист прав та основних свобод
людини і громадянина. Свято Дня Конституції наповнене особливими відчуттями єдності та причетності кожного з нас до творення нової України
– сильної, безпечної і стабільної. У цей святковий день бажаємо всім нам
успішних звершень, наснаги, оптимізму та мирного неба над головою.
Слава Україні!
Члени фракції ВО «Батьківщина» у БМР

Вітаємо з нагоди ювілею

Олійнича Івана Петровича
Нехай ваша доля буде багатою
на міцне здоров’я і людське щастя. А у вашому домі панують
мир і добро, мудрість та виваженість.
Бажаємо Вам подальших
успіхів, безмежної енергії
та наснаги у Ваших добрих
справах, нових починаннях і
звершеннях! Нехай усе хороше,
зроблене з душею та натхненням,
повертається до Вас сторицею.
Родинного тепла і Божої ласки!
Бучанська міська рада,
члени виконкому,
депутати БМР

У ці дні відзначає свій день народження

Крижова Марія Петрівна
З нагоди свята щиро вітаємо
Вас! Нехай Ваше життя буде
красивим та яскравим, як
весна, сонячним і теплим,
як літо. Нехай буде далеко
до осені, а снігові хуртовини ніколи не проникають в
душу!
І щоб дружні привітання
додали життєвої наснаги у
скарбничку Вашої душі.
Бажаємо світла і радості, сил і
міцного здоров’я Вам на довгі, плідні,
цікаві, чудові роки. Родинного тепла
і щастя, миру і благополуччя.
Бучанська міська рада,
члени виконкому,
депутати БМР

Сердечно вітаємо вас із Днем молоді –
святом енергії та світлих мрій!

Молодість – найкраща життєва пора, коли відкриваються тисячі можливостей і тисячі доріг. Бажаємо, щоб ніколи не вичерпався ваш оптимізм,
творчий ентузіазм, віра в добро та удачу! Нехай ці прекрасні роки будуть
сповнені щастям, дадуть вам заряд позитивної енергії, подарують вірне кохання та щирих друзів. Любіть життя, ставте перед собою амбітні цілі,
досягайте нових перемог і звершень!
Члени фракції ВО «Батьківщина» у БМР

ШОУБІЗ

ЗіркА сцени для фотосесії обрала Бучу!
Відому українську артистку Світлану Тарабарову зустріли в Бучанському міському парку наші
мешканці.
алановита співачка Валерія Білоус зустріла її на
затишній алеї. Молода майбутня зірка щаслива,
що вдалося кілька хвилин у перерві між зйомками
поспілкуватися з улюбленицею сцени.

Т

Шановні земляки,
прийміть щирі вітання
з нагоди Дня молоді
та Дня Конституції України!

Вітаючи із визначними святами, хочеться нагадати, що абсолютними цінностями
Конституції є – людина: її життя, здоров’я та
безпека.
Успіх до нашої країни прийде тоді, коли кожен
громадянин належно чином виконуватиме свої
обов’язки і зможе в повній мірі користуватися
своїми правами.
Усі ми чітко маємо усвідомлювати, що повага до закону – обов’язок як громадянина, так і
представника будь-якої гілки влади та місцевого самоврядування.
Вітаючи нашу молодь, щиро бажаю їй насолоджуватись усім найкращим, що є в житті,
не боятися перешкод, а мужньо долати їх.
Зичу всім мешканцям громади впевненості,
успіхів, сили, гідності та усвідомлення захищеності своїх прав – всього того, що дає нам
Конституція.
Нехай злагода, мир та добро панують у серцях кожного, а в душі міцніє почуття гордості
за нашу Батьківщину!
Василь Олексюк,
депутат Бучанської міської ради

Світлана не приховувала, що ця зелена
перлина має особливий
шарм і тому планує повернутися сюди на відпочинок із родиною.
Хто бажає світлину
чи автограф на пам’ять?
Мерщій до парку, аби
пощастило
зустріти
зірку.

Образотворче мистецтво

НАША ГОРДІСТЬ

Намалювали озеленення України

Пісочна казка

Учасники зразкової студії пісочної анімації
«Sandplay» брали участь у II Всеукраїнському
дистанційному фестивалі-конкурсі «Чарівний
світ».

Організатори Всеукраїнського конкурсу малюнків «Озеленення України» подякували
маленьким художникам за їхню творчість і активність.

Нашій красивій, добрій та чуйній

Ларисі БОКЛАН

найліпші побажання та поздоровлення
з Днем народження!
Хай кожен день повниться щастям
і радістю, любов’ю родини, підтримкою друзів та плідною працею! Нехай
твоя творча душа завжди буде натхненною, а серце задоволене!
Залишайся завжди такою ж
веселою і життєрадісною, і хай твоя
краса завжди тішить оточуючих. Щастя тобі,
тепла й любові! Завжди дивися
вперед з оптимізмом і усмішкою,
адже вона тобі дуже личить!
З любов’ю, колектив
«Блиставчанка»
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В

іти змагалися в трьох вікових категоріях. Два
перші місця в кошику студії та одне срібло.
Наші переможці: Ярослава Петруня, Аня
Кривенок, Маша Недашківська, Валерія Сурник,
Катя Вигівська, Маргарита Морева, Максим
Ковтуненко!
Подяка батькам учасників за підтримку, керівникам – за цікавий і креативний підхід у навчанні
чарівників, що малюють піском!

e-mail: buchanews@ukr.net
www.bucha-rada.gov.ua
Свідоцтво «Про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації»
КВ №23726-13566ПР ВІД 06.02.2019

ихованка НВК «Берізка» Емілія Паясь отримала
іменний сертифікат за свою роботу. Талановита
дівчинка намалювала нашу планету зеленою і квітучою.
Своїм існуванням людина постійно змінює планету. Тому проведення конкурсу малюнків має на
меті заохотити обдаровану молодь до збереження
природи, відновлення екосистеми, розвитку екологічної свідомості та креативних ідей щодо збереження природи.
Дякуємо Емілії і всім діткам Бучанської громади
за чудові художні роботи.
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