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Головна тема

Послуги стали ближчими
Рік тому ми урочисто святкували
відкриття лікарської амбулаторії у новому кварталі. Це був ще
один важливий крок, який здійснили задля покращення якості
надання медичних послуг. Тоді
ми ще не знали, що будемо жити
в умовах пандемії і близькість
амбулаторії стане надважливою
умовою сьогодення. Бучанська
міська рада разом із керівництвом Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги робили черговий крок
задля покращення життя громадян, і послуги ставали ближчими.

Стор. 11
Київщина

Районний центр – це виключно
представництво державних
центральних органів влади

Під час пресконференції голова Київської облдержадміністрації Василь Володін наголосив, що
жителям громад не потрібно хвилюватися, адже
послуги надаватимуться саме у ОТГ. Районний
центр – це виключно представництво державних
центральних органів.

Закінчення на стор. 2.

Цікавий експеримент

Молодь керувала громадою

У Бучанську міську раду запросили лідерів учнівського врядування, яким надали можливість
познайомитися із роботою органу влади, так би
мовити із середини. Ця нестандартна подія сподобалася всім!

З

араз у зв’язку із продовженням реформи децентралізації та зміненням адміністративно-територіального устрою країни на питанні надання
послуг деякі недобросовісні політики навіть починають спекулювати. Особливо, коли Кабінет міністрів і профільна комісія Верховної ради України
визначилися із районними центрами. Запропоновані міста найбільш готові виконувати ці функції. Вони вже є центрами економічного зростання, створили потужні об’єднані територіальні громади і показали ефективність роботи.
Влада України і органи місцевого самоврядування стверджують, що послуги
обов’язково будуть ближчими. Їх надаватимуть на місцях: у Центрах надання адміністративних послуг, сервісних центрах, амбулаторіях тощо.

Закінчення на стор. 6.

ПРЯМА МОВА

Народний депутат України
по 96 округу
Ольга Василевська-Смаглюк:
Децентралізація і укрупнення замислювались для економії
коштів, які зараз витрачаються на утримання апарату адміністрації та ради. Вся інфраструктура (поліція, лікарня,
податкова, тюрма тощо) залишаються на місцях. За моєї ініціативи
26 червня відбулась нарада у заступника голови Київської ОДА Євгена Калініна щодо розгляду поділу Бучанського району на Бучанський та Вишгородський. Позиція ОДА – якомога менше
районів. Моя позиція – врахувати інтереси мешканців.

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

Голова
Київської
обласної
державної
адміністрації
Василь
Володін:

Коли ми говоримо про
децентралізацію, про адміністративно-територіальну реформу, ми говоримо
про те, що всі послуги, вся
інфраструктура буде продовжувати працювати.

Бучанський
міський
голова
Анатолій
Федорук:
Щоб нове районування
не збурювало людей, місцеві органи влади мають
роз‘яснювати громадам,
що всі сервіси тепер будуть
в ОТГ, а не укрупнених райцентрах.
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ОФІЦІЙНО
Важливо

Фейкові
листівки –
не реагуйте
на провокації

Є в Бучі народна прикмета: почали вкидати різні листівки з нісенітницями у скриньки та збурювати мешканців міста в Viber-групах
і соціальних мережах – чекай виборів.
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З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

Н

а жаль, замість конкуренції ідей
та планів розвитку громади, передвиборча кампанія в Україні традиційно є точкою найвищого політичного протистояння, посилення
розбрату, де всі можливі засоби боротьби вважаються доречними й допустимими.
Маємо офіційно заявити: в
Бучанській об’єднаній територіальній
громаді ніхто не планував і не планує
масово роздавати землі – ні з 1 липня,
ні з 30 серпня, ні з 1 вересня. Це просто не відповідає дійсності, а й незаконно та абсурдно.
Адміністративно-територіальна реформа, яка нині завершується, жодним чином не змінює порядок надання земель у приватну власність. Як і
раніше, кожен з вас може отримувати
земельні ділянки за загально відомими процедурами, відповідно до законів України та правил, передбачених у
вашому селищі, селі чи місті Буча.
Те саме стосується і ринку землі:
як відомо, землі в населених пунктах
України вже давно вільно купуються
і продаються. Зокрема, і на аукціонах,
які системно впроваджує Бучанська
міська рада для прозорості цього процесу.
Ми разом прожили і протистояли
не одному інформаційному цунамі.
Вистояли і стали більш загартованими. Ми розуміємо, що до виборів буде
ще не одна брудна атака: якщо опонентам немає чого про себе говорити
виборцям, то вони використовують
методи чорного піару.
Як діяти у такому випадку? Думати
і аналізувати! А фейкові листівки
найкраще одразу «переадресовувати»
у смітник, бо саме там вони почуватимуть себе найдоречніше.
Пресслужба БМР

Районний
центр –

Київщина

це виключно
представництво
державних
центральних
органів влади

Закінчення. Початок на стор. 1.
озповідаючи про позицію адміністрації щодо районування області,
очільник Київщини нагадав, що були
проведені зустрічі із представниками
громад Київської області, почута їх думка, пропозиції районів були сформовані
обгрунтовано, відповідно до методики, і
їх підтримали Кабінет Міністрів та профільний комітет ВРУ. Він наголосив, що
послуги на місцях залишаться.
– Крім того, в об’єднаній територіальній громаді будуть самі розпоряджатися
коштами, які до них будуть надходити,
– підкреслив Василь Володін. – За рахунок
цих коштів обов’язок місцевої влади, яку
обрали жителі ОТГ, забезпечити продовження функціонування інфраструктури,
яка в них є. Я впевнений, що інфраструктура буде тільки розвиватися.
Василь Володін роз’яснив, що основна функція представника центрального
органу влади у районному центрі (префект) буде контроль законності за діями
місцевих влад. Це не має жодного відношення до мешканців.
– Питання районування зараз дуже
заполітизоване, – зазначив очільник
Київщини.
Нагадаємо, на розгляд Верховної
ради України направлено пропозицію,
що Київська область матиме 6 районів: Білоцерківський, Бориспільський,
Бучанський, Обухівський, Переяслав
ський, Фастівський.
Ірина Левченко

Р

Готовність об‘єктів
«Великого будівництва»
на Київщині – 55%

Голова Київської облдержадміністрації на пресконференції розповів журналістам про хід реалізації
програми Президента «Велике будівництво». Зазначимо, що у нашій
області результативний показник
виконання програми є одним з найвищих в Україні.

«Н

аразі ступінь будівельної готовності об’єктів «Великого будівництва» складає 55%. Загальноосвітні
навчальні заклади готові на 55%, дошкільні навчальні заклади – на 66%,
стадіони – на 45%. До кінця року всі
об‘єкти плануємо завершити. Це один з
найвищих показників в Україні», – зазначив очільник області.
Одним із таких об’єктів є новий освітній заклад у Бучі на вул.
Вишневій. Нагадаємо, 1 вересня
початкова школа № 9 і гімназія,
яка тепер має нову домівку, зустрічатимуть учнів у новозбудованому приміщенні.

Голова КОДА Василь Володін:
«Київщина – це скарбниця талантів
та здобутків»

Голова Київської облдержадміністрації Василь Володін провів зустріч з народним артистом України, лауреатом державної премії імені Тараса Шевченка Володимиром Гришком, повідомляє пресслужба КОДА.

В

они обговорили розвиток культури на Київщині та її потреби.
Домовилися щодо спільної роботи зі
збереження та розвитку культурних
цінностей Київської області, які є невід‘ємною часткою світових досягнень.
«Я з повагою ставлюся та підтримую
всі починання, спрямовані на збережен-

ня та примноження нашої культури та
історії. Тільки пам‘ять про культурну
спадщину робить нас українцями, вірними синами нашої Батьківщини, що
цінують і пишаються здобутками наших предків. Київщина – це скарбниця
талантів та здобутків, з давніх-давен
славилася вона своїми талантами. Наше

У 2019 році в Київській області розпочато реалізацію пілотного проєкту
«Якісне харчування – здорова дитина», мета якого – зробити харчування
дітей Київщини корисним, збалансованим і якісним, а харчоблоки закладів
освіти – сучасними, ергономічними та функціональними.

ля реалізації проєкту Київською ОДА
було затверджено Регіональний план
заходів щодо створення належних умов
для безпечного харчування дітей у закладах освіти Київської області на 2019-2022

Як розповів очільник області, вибираючи
об’єкти, які реалізовуватимуться у рамках
програми «Велике будівництво», вони враховували такі критерії:
– органи місцевого самоврядування мали
ініціювати, що ці об’єкти потрібні їх мешканцям;
– не мало бути довгобудів, тож розглядалася можливість реалізації у короткий
строк, а відтак спроможність місцевої влади надати співфінансування будівництва
об’єкту. Нагадаємо, що депутати Бучанської
міської ради погодили проєкти рішень
щодо співфінансування вказаних об’єктів;
– наявність проектно-кошторисної документації.
Також Василь Володін повідомив, що в
рамках «Великого будівництва» планується
реалізація 13 проектів з модернізації та облаштування приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я.
«Крім того, ми запланували фінансування 29 об’єктів дорожнього господарства, з
яких 6 перехідних та 23 нових. Безпека дорожнього руху – один з наших пріоритетів,
над яким активно працюємо, тим більше,
що саме зараз сезон для проведення дорожніх робіт», – сказав голова КОДА.

АКТУАЛЬНО

Здорове харчування – здорова дитина

Д

Другим у Бучі – сучасний спортивний комплекс біля школи № 2,
який заплановано завершити восени.

роки. Планом передбачено підвищення
рівня матеріально-технічного стану та
оновлення харчоблоків, їдалень, забезпечення їх сучасним технологічним обладнанням, а найголовніше – зміна підходів
до організації харчування дітей.
У 2020/2021 навчальному році реалізацію проєкту буде продовжено. Важливим
кроком для подальшого її впровадження
стало виділення коштів з обласного бюджету в рамках Програми розвитку системи освіти Київської області на 2019 –

2021 роки. Відповідне рішення ухвалили
депутати КОР під час засідання сесії.
Для реалізації заходів проєкту спрямовано 35 млн грн з обласного бюджету.
На ці кошти планується закупити нове
технологічне обладнання для харчоблоків та їдалень закладів освіти, яке максимально враховує сучасні тенденції у приготуванні їжі та дає можливість не тільки
готувати їжу за новими технологіями, а
й заощаджувати значну кількість електроенергії. Таке технологічне оновлення

завдання – підтримувати та розвивати
їх. Зберегти той культурний спадок, що
маємо наразі, та створити те нове, чим
пишатимуться наші діти», – зазначив
Василь Володін.

КИЇВЩИНА
харчоблоків та їдалень сприятиме суттєвому покращенню умов для організації
харчування учнів та вихованців і підвищенню їх якості.
«Спільними зусиллями органів державної влади, місцевого самоврядування, громадськості та суспільства ми
зобов’язані дбати про щастя і благополуччя кожної дитини, створити умови
для її цілісного і гармонійного розвитку.
Сформувати безпечне середовище в закладах освіти, зробити все можливе для
збереження здоров’я підростаючого покоління – наше головне завдання», - наголосив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.
Пресслужба КОДА

єдина родина

Небайдужі мешканці села зібралися, аби облаштувати місцевий
пляж та зробити волейбольний
майданчик.

У кожному кабінеті – творча атмосфера: «примірка» і розміщення відбувається з урахуванням нових рекомендацій.
Всі готуються до відкриття закладу, добудова якого здійснена завдяки проєкту
«Велике будівництво».

оки одиноко сумують тенісні столи,
гітари, барабани, мовчать верстати
у кабінеті трудового навчання, і не пахнуть смачні страви у їдальні...

А у класах завершується монтаж за
стандартами нової української школи
парт, інтерактивних дощок.

На часі

Водопостачання покращують

З ТУРБОТОЮ ПРО КОЖНОГО

Вітання для шанованих довгожителів

Цьогоріч у червні свій ювілей мудрості зустрічали 15 довгожителі Бучанської ОТГ. За доброю традицією їх привітали відповідно до програми «З турботою про кожного».
азом з подарунками щирі побажання
міцного здоров’я, активного довголіття і добробуту отримали 13 мешканців Бучі та по одному – із Блиставиці та
Луб’янки.
Бажаємо нашим дорогим, мудрим іменинникам міцного здоров’я та життєвих
сил, нехай турбота та вдячність оточує їх
щодня!

Р
В

иконано будівництво артезіанської свердловини та виконується
прокладання водогону з проколом
дороги по вул. Вокзальна від свердловини до станції знезалізнення згідно
технічних умов для посилення міської
мережі та забезпечення потреб у водопостачанні мешканців міста.

П

ро це на своїй сторінці написав
один із учасників акції Микита
Геращенко.
«П’ять годин старанної роботи і
все готово! Спочатку ми зайнялися
створенням волейбольного майданчика. Заміряли розміри і окреслили межі
поля, потім забетонували балки для
сітки, покосили траву і натягнули
сітку. Надалі замовили і отримали 25
тонн якісного піску. Який за допомогою
трактора з ковшем доставили на волейбольний майданчик і пляж, а також
у пісочницю дитячого майданчику. Я
впевнений, що тепер Вороньківка стане ще більш популярною! Приходьте
відпочивати на озеро».
Приєднуємося до слів вдячності команді активістів-місцевих жителів за
реалізацію ідеї.
Гаврилівка

Врятуй світ –
все починається з тебе

Вихованці дитячого садочку «Веселка», які брали участь у конкурсі
малюнку «Врятуй світ, все починається з тебе», отримали нагороди.

У

цьому цікавому та пізнавальному
заході креативну малечу підтримала «Молодіжна рада» гарними подаруночками.
Щасливі малюки дякували за несподівані презенти та чудово проведений час!
Спільні фото нагадуватимуть учасникам головну ідею: для того, щоб
змінювати світ на краще, варто починати з себе.

Бучанська Варта

Продуктові набори для тих,
хто їх потребує
ГО «Бучанська Варта» як завжди
допомагати людям, що потребують підтримки у цей складний час.

НОВАЦІЯ

«Буча-квартал» рятується
від спеки

Для мешканців масиву встановили рамку з розпилювачем води

П

родовжуємо підтримувати продуктовими наборами тих людей,
які звертаються до нас. Карантин вніс
свої, скрутні обставини для багатьох,
хто живе поруч з нами, чи втратили
роботу, мають малих дітей тощо.
Тож, якщо Ви бачите та знаєте таких
людей у потребі «щоденного хліба», то
направляйте їх до нас. Ми готові допомогти. Безкоштовно. Вже роздали
їх сотні і сотні за два з половиною місяці».
Волонтери подякували всім, хто допоміг організації з наборами харчів.

СУМУЄМО

Вічна пам’ять! Слава Героям!

Передчасно відійшов у вічність наш брат Олександр
Ніколаець. Дуже близька для нас Людина, Брат,
Доброволець, Незламний Воїн.
Олександр Ніколаєць був активним учасником
Революції Гідності, зразу з Майдану пішов добровольцем
служити у «Айдар», потім у 5-й БТГ 81-ї бригади ДШВ, був
командиром роти розвідки. Дуже заслужена Людина.

Героям Слава!

ГО «Бучанська варта»

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Створені нові місця
відпочинку

Вчителі і батьки долучилися до перевезення необхідного обладнання у новозбудований освітній заклад по вул. Вишнева.

П

Вороньківка

Т

акий комплекс повинен допомогти людям, які погано переносять
спеку, поліпшити свій стан. Для цього
достатньо пройти через рамку, і дрібний дощик приведе до тями.
Голова об`єднання Артем Ланской,
повідомив, що вона «працюватиме» за
потреби впродовж усіх літніх днів.
Вже з’явилися бажаючі перевірити
рамку в дії. Треба сказати, що вони
залишилися задоволені таким експериментом, особливо діти.

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

Велике переселення

Освіта

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

3

№ 27 від 10 липня 2020 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

4

На часі
ОСВІТА

До вишів – з 1 серпня

Вступна кампанія до закладів вищої освіти розпочнеться з лише
у третьому літньому місяці, повідомляють в Міністерстві освіти і
науки України.

З

а словами заступника міністра
освіти і науки Любомири Мандзій,
електронні заяви на вступ до вишів
можна буде подавати до 22 серпня.
Вона додала, що якщо абітурієнт до
цього часу не отримає свідоцтво про
середню освіту, то він зможе подати
заяви на вступ без такого свідоцтва,
але з записом про його замовлення.
Сам оригінал можна буде подати на
початку навчання.

УВАГА

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

Попередній запис
на медичні дослідження
в БКДЦ

З 6 липня 2020 року в діагностичному відділенні Бучанського
консультативно-діагностичного
центру (в приміщенні денного стаціонару), за адресою: м Буча, вул
Пушкінська, 59-Д працює стійка
реєстрації для попереднього запису на:
– ультразвукові дослідження;
– ендоскопічні дослідження;
– гастродуоденоскопія;
– колоноскопія;
– бронхоскопія;
– рентгенологічні дослідження.
Також зробити попередній запис та
отримати довідки ви можете за телефоном: тел. (04597) 48-3-28

МЕДИЦИНА

День
народження
Бучанської
амбулаторії

Рік тому, а саме 27 червня 2019 року,
розпочала свою роботу амбулаторія
загальної практики сімейної медицини № 4 Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги.
мбулаторія обслуговує жителів вулиць Бориса Гмирі та усіх мешканців
громади, які заключили декларації з лікарями, які тут працюють. На даний час,
це близько 2300 мешканців регіону.
Медиками закладу надається медична
допомога дорослому та дитячому населенню, здійснюється профілактичні заходи та вакцинація.
Сьогодні колектив амбулаторії очолює молодий спеціаліст, педіатр Наталія
Миколаївна Столинець. На керівній посаді вона лише перший рік, та за цей час
встигла зробити чимало корисного для
підпорядкованого їй закладу.
Бути гарним – це, насамперед, переконати хворого регулярно вживати необхідні препарати, а маму – в тому, що дитину необхідно вакцинувати. І як кажуть
пацієнти Наталії Миколаївни, у неї це
дуже гарно виходить.
Журналісти «БН» поспілкувались з медиком і дізнались про перший рік роботи
амбулаторії.
Варто сказати, що сьогодні приміщення амбулаторії має дійсно привабливий
вигляд. Новий заклад став окрасою мікрорайону.
В амбулаторії працює ще двоє лікарів
первинки. Олеся Ігорівна Кравцова
– сімейний лікар, приймає і дорослих,
і діток, та її колега – терапевт Марина
Андріївна Жарчинська.

А

– Що найскладніше в роботі на «первинці»?
- Я відчуваю, що у нас можна застосувати всі свої знання зі всіх напрямів медицини. Зараз вирішуємо більшість медичних проблем своїх пацієнтів, і вони
без потреби не звертаються до «вузьких»
спеціалістів, отож такий підхід реально
«працює». Ми є першочергова опора людей. Ми намагаємось максимально допомогти. Іноді буває так, що ми не справляємось, і тоді потрібна допомога нашої
вторинної ланки.
Наталія Миколаївна розповідає, що
лікарі не завжди працюють з фізіологічними скаргами пацієнтів, доволі часто
вирішують і психологічні проблеми.
– Іноді люди приходять просто поговорити.
– Яке у вас відношення до реформи
медичної галузі?
– Працювати, коли іде зміна будь-чого,
дуже тяжко. Так, ми всі звикаємо до нового. Але я скажу, що реформа – це дуже
круто. Як і для лікарів, так і для пацієнтів.
Тому що, є багато плюсів. По-перше, пацієнт вибирає лікаря, якому він довіряє.
Для медиків, це стало набагато зручніше, адже на довірі будуються нормальні
людські відносини. А ще, звичайно ,великим плюсом, на мою думку, є те, що лікарі

можуть контролювати кількість декларацій, тим самим встигати приділити увагу
всім. Бо раніше ми мали дільниці, на яких
не нормативно ділили пацієнтів, до прикладу бувало 1500 дітей на педіатра. А це
дуже багато. Сьогодні норма – 900.
Наталія Столинець розповідає, що плюсом реформи є те, що лікарі стали більш
сучасні. У них у роботі тепер застосовуються комп’ютери, вони ведуть електронні
записи. Тепер, як не смішно це звучить,
пацієнти нарешті розуміють, що пишуть
медики, тому що призначення друкують.
Адже всі ми добре пам’ятаємо, як не могли
розібрати, які ліки нам виписали.
– Раніше потрібно було стояти в черзі
по дві години. Це неймовірно важко для
всіх. Тепер цієї проблеми немає.
Наразі до всіх медичних закладів громади можна зареєструватися на прийом
до лікаря через Call-центр Бучанського
центра первинної-медико санітарної допомоги.
– Хоча ми і працюємо вже рік, деякі
люди навіть не знають, що тут є амбулаторія і приємно здивовані цим фактом.
Я вважаю, що громада йде правильним
шляхом: створює такі заклади ближче до
людей і цим покращує їх життя.
Спілкувалася
Ірина Паясь

НАША ГОРДІСТЬ

Медики первинки отримають нові
корисні знання

Команда професіоналів Бучанського центру первинної медико-санітарної
допомоги увійшла до переліку команд, які будуть працювати з наставниками на курсі “Кращі практики управління медичним закладом”.
и так чекали цих новин! Нове саме у медичній сфері. Для того, щоб
навчання, нові знання, нові робота медичного закладу була більш
можливості. Тільки уявіть : понад 2600 ефективною, а якість надання медичних
заявок на участь у курсі! І наша коман- послуг підвищувалась, лікарі, фінанда пройшла відбір, – із захватом розпо- систи, керівники, адміністратори, мевідає головний лікар центру Оксана дичні сестри закладу повинні працювати
Джам. – Ми готові до нових знань та як одна команда, володіти лідерськими
докладемо максимальних зусиль, щоб якостями, ефективними інструментами
бути сильнішими в організації якісних комунікації, опанувати інструменти екомедичних сервісів».
номічної ефективності та фінансового
Навчатимуть фахівців БЦПМД ефек- менеджменту та будувати сферу надантивному управлінню підприємством ня медичних послуг навколо пацієнта.

«М

Благодійний футбольний
матч задля порятунку
бучанця

11 липня о 19 годині Молодіжна рада Бучанської ОТГ спільно з
Пластовим вишкільним центром
проведуть товариський благодійний матч з футболу.
ошти будуть спрямовані на порятунок життя юного бучанця
Романа Коваленко.
Долучайтесь до акції!
Разом ми сила!

К

Добра справа

Врятуємо життя разом!

Мама юного бучанця Світлана Коваленко просить зібрати необхідну суму
коштів для лікування сина.

«У

Роми виявили новоутворення у головному мозку розміром 38×45×33 в області 4-го шлуночка (епендимома). Зараз ми в клініці Бонна, взяті всі аналізи,
але операція, на жаль, НЕ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ, поки на рахунку НЕ БУДЕ ПОВНОЇ
СУМИ НЕ ТІЛЬКИ НА САМУ ОПЕРАЦІЮ, а й на післяопераційне лікування.
Загальна сума 110.000 €. Нам не вистачає ще близько 30.000 тисяч євро.
Будемо вдячні за будь-яку термінову фінансову допомогу, щоб операція все ж таки
розпочалася!».
Наша громада ніколи не стояла осторонь і допомагала боротися за життя і перемагати багатьом.
Сьогодні на таку підтримку сподівається і ця родина, аби врятувати сина.

Давайте підтримаємо і врятуємо життя Роми!
Номер банківської картки мами Ромчика Коваленко Світлани:

5168 7422 0616 3077.
Рома, одужуй швидше!

Бучанській громаді пощастило, що
вона має таку енергійну команду медичних працівників, які прагнуть розвитку і покращення! Бажаємо успіхів!

ТЕЛЕПРОГРАМА 13–19 липня 2020 року

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,16:45,19:30,4:35
«ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих
людей».
11:25 «Свiт навиворiт».
12:25,3:30 «Любий, ми переїжджаємо».
13:05,14:00,14:55,15:50 «Розсмiши
комiка».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:30 Т/с «Кухня».
22:30,5:30 «Грошi».
23:45 «Дубiнiзми».
0:05 Х/ф «Серце дракона».
1:55 Бойовик «Залiзний кулак».
(16+).

Iнтер

5:30,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,18:00,19:00,2:15 «Стосується
кожного».
11:10,12:25 Х/ф «Пробач, хочу з
тобою одружитися». (16+).
13:50 Х/ф «Пiсля весiлля». (12+).
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок. Сiмейна хронiка».
23:50 Т/с «Територiя краси».
3:45 «Орел i решка. Шопiнг».
5:00 «Телемагазин».

ICTV

4:35 Скарб нацiї.
4:45 Еврика!
4:50 Служба розшуку дiтей.
4:55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:45 Громадянська оборона.
6:35 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10:05 Секретний фронт.
11:05,13:20 Т/с «Розтин покаже».
(16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:25,16:20 Х/ф «Переслiдуючи
«Красний Октябрь». (16+).
16:35 Х/ф «Поклик вовка». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:10,21:25 Х/ф «Кавалерiя». (16+).
22:45 Свобода слова.
23:55 Х/ф «Засiдка». (18+).

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/ф.
7:20 Вар`яти. (12+).
8:50 Improv Live Show. (12+).
10:30 Х/ф “Твої, мої i нашi”.
12:00 Х/ф «Тварина».
13:30 Х/ф «Цiпонька». (16+).
15:30 Таємний агент.
19:00 Аферисти в мережах. (16+).
20:50 Х/ф «Одiссея».
0:20 Х/ф «П`ятдесят вiдтiнкiв
темряви». (18+).
2:20 Служба розшуку дiтей.
2:25 Зона ночi.

СТБ

5:15,8:55,9:20 Т/с «Коли ми
вдома».
7:00 Т/с «Джованнi». (12+).
11:15,14:50 СуперМама.
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:35 Т/с «Крiпосна». (16+).
18:00 Один за всiх. (16+).
20:15,22:45 Т/с «Акушерка». (12+).
22:55 Т/с «Подвiйне життя». (16+).
1:05 Х/ф «Гола правда». (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,3:40 Реальна мiстика.
12:30 Агенти справедливостi. (12+).
14:30,15:30 Т/с «Жiночий лiкар
3». (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Сонячний листопад», 9
i 10 с. (12+).
23:30 Т/с «Таксистка», 1 i 2 с. (12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Таксистка». (12+).

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
10:00 Лiкар знає.
10:30,11:30,12:10,15:50,20:50,23:15
Просто кияни.
10:40,14:50,15:55,16:50,22:50 Київ
Reality.
10:50 Київськi iсторiї.
11:00,15:15 Київ. Вголос.
11:45,19:50,23:35 Якiсне життя.
12:00 Київ Newsroom - Брифiнг
мера.
12:20 Прогулянки мiстом.
12:50 «Wellness шоу».
13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,1:50
Київ. Newsroom.
14:00 Д/с «Смаки Шотландiї», 3
i 4 с.
16:00 Т/с «Мердок», 28 с. (12+).
18:00 3Х4.
19:15 Вартовi столицi.
19:35 Радар.
19:40,23:25 Служба порятунку.
20:00 Т/с «Окупованi», 15 с. (16+).
22:00 Т/с «Мердок», 29 с. (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:00 Час-тайм.
23:45 «Вiзерунок дня».
23:55 Голос Америки з
Вашингтону.
0:00 Д/с «Смаки Шотландiї», 5 i 6 с.
0:50 «Тут i зараз».
2:45 Цивiлiзацiя Incognita.
4:30 Життєвi iсторiї.

Вівторок, 14 липня

UA:Перший

6:00 Додолики.

Відповіді
на сканворд
у № 26

6:35 М/с «Попелюшка».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:
00,23:15,1:25,3:30,5:20 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:3
0,1:55 Суспiльна студiя. Марафон.
9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
11:25 Телепродаж.
15:10,21:30,23:55,5:50 UA:Спорт.
15:20 Погода.
15:25 «Грандiознi проекти: Австралiя».
16:30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
(16+).
17:30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18:55,20:20 Д/с «Суперчуття».
19:30 Д/с «Боротьба за
виживання».
21:40 #ВУкраїнi.
22:15 Д/с «Дикi тварини».
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».
7:00,8:00,9:00,16:45,19:30,4:30
«ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих
людей».
11:15 «Свiт навиворiт».
12:15,3:10 «Любий, ми переїжджаємо».
13:15,14:55 «Мiняю жiнку 14».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:30 Т/с «Кухня».
22:10,1:50 Комедiя «Дуплекс».
(16+).
23:55 Бойовик «Щасливе число
Слевiна». (16+).
5:30 «Українськi сенсацiї».

Iнтер

5:30,22:05 «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 випа-

док. Фатальна пристрасть».
18:00,19:00,2:20 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок. Сiмейна хронiка».
23:50 Т/с «Територiя краси».
3:50 «Орел i решка. Шопiнг».
5:00 «Телемагазин».

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:25 Еврика!
4:30 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.
10:25,13:20,21:25 Т/с «Розтин
покаже». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:35 Х/ф «Денне свiтло». (16+).
16:25 Х/ф «Кавалерiя». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
23:25,2:40 Т/с «Винищувачi». (12+).
1:00 Х/ф «Бiла iмла». (16+).

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/ф.
7:20,1:20 Вар`яти. (12+).
9:20 Т/с «Грiмм». (16+).
10:00 Х/ф «Подорож єдинорога».
13:10 Екси. (16+).
15:10,19:00 Аферисти в мережах.
(16+).
20:50 Х/ф «В пастцi часу».
22:50 Х/ф «Риба Франкенштейна».
(18+).
0:30 Т/с «Загубленi». (16+).
2:30 Зона ночi.

СТБ

4:40,22:55 Т/с «Подвiйне життя».
(16+).
7:00 Т/с «Джованнi». (12+).
8:55,9:20 Т/с «Коли ми вдома».
10:20 СуперМама.
14:15,14:50 Т/с «Крiпосна». (16+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Один за всiх. (16+).

20:15,22:45 Т/с «Акушерка». (12+).
1:00 Х/ф «Кохання та iншi
неприємностi». (16+).

Середа, 15 липня

Канал «Україна»

6:00 Додолики.
6:35 М/с «Попелюшка».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:
00,23:15,1:25,3:30,5:20 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20
,0:30,1:55,4:50 Суспiльна студiя.
Марафон.
9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
11:25 Телепродаж.
15:10,21:30,23:55,5:50 UA:Спорт.
15:20 Погода.
15:25 «Грандiознi проекти: Австралiя».
16:30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
(16+).
17:30,4:25 #ВУкраїнi.
18:55,20:20 Д/с «Суперчуття».
19:30 Д/с «Боротьба за
виживання».
21:40 Бюджетники.
22:15 Д/с «Дикi тварини».
0:00 Спiльно.
4:00 Енеїда.

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,4:
00 Сьогоднi.
9:30,4:50 Реальна мiстика.
12:30 Агенти справедливостi. (12+).
14:30,15:30 Т/с «Жiночий лiкар
3». (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Сонячний листопад», 11
i 12 с. (12+).
23:20 Контролер.
0:00 Т/с «Будинок надiї», 1 i 2 с.
(12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Будинок надiї». (12+).

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
10:00 Лiкар знає.
10:30,11:40,12:15,14:50,15:50,18:50
,20:50,23:15 Просто кияни.
10:40,11:30,12:10,15:55,16:50,22:5
0 Київ Reality.
10:50 Служба порятунку.
11:00,15:15 Київ. Вголос.
11:50,19:50,23:35 Якiсне життя.
12:00,23:45 “Вiзерунок дня”.
12:30 Shopping.
13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,1:00
Київ. Newsroom.
14:00 Д/с «Смаки Шотландiї», 5
i 6 с.
16:00 Т/с «Мердок», 29 с. (12+).
18:00 Д/с «Смаки Iспанiї», 1 i 2 с.
19:15 Вартовi столицi.
19:35 Радар.
19:40,23:25 Київськi iсторiї.
20:00 Т/с «Окупованi», 16 с. (16+).
22:00 Т/с «Мердок», 30 с. (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:00 Час-тайм.
23:55 Голос Америки з
Вашингтону.
0:00 «Тут i зараз».
1:55,5:30 Цивiлiзацiя Incognita.
3:30 Життєвi iсторiї.
6:30 Мультляндiя.

UA:Перший

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,16:45,19:30,4:35
«ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих
людей».
11:15 «Свiт навиворiт».
12:15,4:00 «Любий, ми переїжджаємо».
12:50,14:45 «Мiняю жiнку 14».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:30 Т/с «Кухня».
22:10,2:15 Комедiя «Хочу як ти».
(18+).
0:20 Комедiя «Нема дурних».
(16+).
5:30 «Українськi сенсацiї».

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

UA:Перший

6:00 Додолики.
6:35 М/с «Попелюшка».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:
00,23:15,1:25,3:30,5:20 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:3
0,1:55 Суспiльна студiя. Марафон.
9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
11:25 Телепродаж.
15:10,21:30,23:55,5:50 UA:Спорт.
15:20 Погода.
15:25 «Грандiознi проекти: Австралiя».
16:30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
(16+).
17:30,22:40 Д/с «Дикi тварини».
18:55,20:20 Д/с «Суперчуття».
19:30 Д/с «Боротьба за
виживання».
21:40 Святi та грiшнi.
0:00,4:00 Бюджетники.
4:25 Енеїда.

1:50 Стоп-10.

Iнтер

5:30,22:05 «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».

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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Закінчення. Початок на стор. 1.

У

чні 9-11 класів, які саме обирають
професію, завдяки відкритості органу самоврядування, познайомилися
кожен із тим напрямком, який його найбільш цікавив, і змогли відкрити для себе
його нові сторони. Абсолютно всі молоді люди відзначили, що така практика
знайомства із діяльністю міської ради є
дуже корисною.
Посадовці БМР вкотре дізналися, що
місцева молодь – активна, розумна, цілеспрямована і в майбутньому обов’язково
допоможе зробити нові позитивні зміни.
10 підрозділів міської ради протягом
трьох годин мали нових молодих керівників, а їх наставниками і помічниками
були діючі працівники.

Настя Вишняк, яка закінчує 11 клас і
обрала для майбутнього право, виконувала обов’язки секретаря ради, з якими
її із радістю і відповідальністю познайомив Василь Олексюк. Тож зробила висновки, що ця посада дуже різноманітна,
складна і творча.
– Емоції просто супер. Насправді робота в міській раді дуже складна та відповідальна, і ми сьогодні це відчули.

Талановита юна співачка Ірина Авдіюк
познайомилася із основними функціональними обов’язками посади заступника міського голови по соціальним питанням Сергія Шепетько. А напередодні
Дня молоді цей день був дуже насичений
подіями.

СПОРТ

У Центрі надання адміністративних
послуг спробували себе аж двоє молодих людей – Аліса Сафарян і Денис
Старовойтов, оскільки цей підрозділ
має дуже багато напрямків, й першим зустрічає людей, які звертаються до різних
відділів.

– Найбільше мені сподобалося, що в
ЦНАПі дуже близький зв’язок з іншими
людьми, які звертаються, і ти їм справді
можеш допомогти, – розповіла Аліса. –
Такі події, як сьогодні, дуже важливі для
нас, молоді, щоб зрозуміти, яка професія
до душі, чи подобається займатися саме
цією діяльністю.
Денис зізнався, що було цікаво познайомитися із роботою ЦНАП із середини,
і це зможе йому допомогти визначитися
із майбутнім фахом.

Цікавий експеримент

Після знайомства із завданнями
управління праці й соціального захисту
Дмитро Васько сказав, що йому дуже
сподобалося:
– Всі працівники були дуже класними
і дружніми. Я вважаю питання соціального захисту дуже важливими у кожній
громаді, адже будь-яка людина може потрапити у складну ситуацію. Ця робота
важка, але відчуття можливості допомогти дуже надихає.
Покерувати відділом містобудування
і архітектури забажала Юлія Савченко.
Начальник відділу Вадим Наумов навіть
показав на практиці, що його робота не
лише у кабінеті, а також є обов’язкові
виїзди на об’єкти. Оскільки архітектурні
проекти завжди починаються із земельної ділянки, очільник земельного відділу

Ганна Вознюк познайомила дівчинку із
кадастровими картами та іншою специфікою своєї роботи.
Ще одна дівчинка завдяки обраному
фаху змогла познайомитися з роботою
майже всієї міської ради.
– Мені дуже сподобалося, тому що у
майбутньому я хочу стати журналістом, – розповіла Інна Лук’яненко. – Я
змогла подивитися, як працює медіацентр державної установі. Це була цікава практика, всі були на позитиві, раді
нас бачити і показати, як працює держорган.
Інна також отримала завдання від головного редактора «Бучанських новин»,
тож найближчим часом чекаємо новий
проект на шпальтах газети.
Бучанський міський голова Анатолій
Федорук подякував молоді за активну
позицію, дізнався, чи корисна була для
них сьогоднішня зустріч, і зазначив:
– Пам’ятайте, яку б професію не обрали і у якому вузі не йшли до омріяної мети
, рідне місто і громада чекають на креативних, ініціативних фахівців, – зазначив Анатолій Федорук. – Повертайтеся
із набутими знаннями, ідеями, аби разом
розвивати рідний край.
На згадку про зустріч він разом
із секретарем міської ради Василем
Олексюком вручили молодим людям подарунки.
Насамкінець Анатолій Федорук влаштував юнакам та дівчатам екзамен.
Оскільки відповідь знали на всі, тож отримали домашнє завдання: взяти мапу
Бучанської ОТГ й вивчити назви всіх населених пунктів громади.
Таку практику буде продовжено, і наступного разу інші учні шкіл зможуть
«пірнути» у місцеве самоврядування,
«приміряти» посади керівників.
Ірина Левченко

Київської області надало Управління
фізичної культури і спорту КОДА.
На всіх перехрестях та поворотах
були розташовані пости маршалів.
Траса промаркована стрілками жовтого

кольору. Всі небезпечні місця (ями, спуски, звуження) позначені люмінесцентною фарбою та відповідними знаками.
У якості волонтерів надавали допомогу
наші Бучанські ВЕЛІКани.

лася дуже багато корисної інформації й
зрозуміла, що якщо дійсно любити свою
справу, як керівник фінансового відділу
Тетяна Сімон, то робота буде обов’язково
приносити задоволення.

Альона Капацин і Ніка Тітаренко разом знайомилися із посадовими обов’язками Першого заступника Бучанського
міського голови Тараса Шаправського
та діяльністю юридичного відділу. Дівчат
не налякав об’єм роботи, а навпаки захопила різноманітність справ, з яких деякі
навіть здивували.

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

Молодь керувала громадою

Каріна Дяченко, яка мріє стати бухгалтером, була цього дня головним фінансистом. Після поверхового знайомства зі
всіма напрямками управління вона дізна-

Велогонка «Chicken З
Kyiv Ride & Race»
обрала Бучу

Спортивна подія, яку ще називають
велофестиваль «Котлета по-київськи», розпочалася від центрального входу до Бучанського міського
парку. У ній взяли участь як початківці двоколісного спорту, так і майстри велоперегонів. Випробовували
себе на міцність команди з кількох
міст України, найчисельніша – зі столиці. Найстаршому велогонщику 63
роки, наймолодшому – 19 років.

аїзд проходив населеними пунктами Блиставиця – Здвижівка –
Нове Залісся – Шибене – Красний
Ріг – Соснівка – Катюжанка – Димер
– Рикун – Литвинівка – Тарасівщина –
Гаврилівка – Раківка – смт. Гостомель.
Загальна довжина траси – 93 км.
Сумарний набір висоти близько 440 м.
Змагання відбулися за правилами
Міжнародного союзу велосипедистів.
На всіх етапах тривала відеозйомка,
яка пройшла в прямому ефірі і вболівальники могли стежити за змаганнями
онлайн.
Організатори змагань: ГО “Федерація
велосипедного спорту м. Києва” та ГО
«Український гірськолижний клуб».
Сприяння та організаційну підтримку проведення заходу на території

громади

ДОЗВІЛЛЯ

У столиці зараз діє виставка «Квіткове Сафарі на Співочому Полі»! На вас чекають ландшафтні фігури диких тварин та барвисті композиції з 200 000 квітів, яскраві фотозони та океан незабутніх емоцій!

В

ідвідувачі заходу поринуть у царство
звірів та дикої природи, не залишаючи місто.
«Цього разу ми підготували для вас неймовірну красу справжнього сафарі. Вже з
перших кроків ви зануритеся у дивовижний світ квітів у поєднанні з скульптурами тварин південної півкулі», – опублікували організатори.

НАША ГОРДІСТЬ

Д

итина має розвиватися у всіх можливих напрямках і має повне право
перебирати гуртками і вподобаннями
навіть, якщо, наприклад, на малювання
вона сходила лише раз і авторитетно заявила, що це не її. При цьому вона може
обрати карате і готова із задоволенням
займатися ним.
Аби виростити генія, спершу треба подумати, що ж насправді краще
для малюка і чого хоче він, бо, можливо, саме в його бажанні прихований
справжній талант.

Спонукайте дитину
до творчості
Карантинний період виявився цікавим досвідом для всіх. Для сім’ї
Монченків із Бучі прекрасним доповненням до карантинних вечорів
став Київський академічний театр на
Липках.
Сумуючи за живими виставами, театр
запровадив рубрику: «Добраніч, глядачата». Актори кожного вечора розповідали казочки. Це було просто приємно:
15 хвилин, і нова казочка.
Але артистам, які звикли відчувати
реакцію залу, захотілося зворотного
зв’язку. Тому адміністратори театру
оголосили конкурс дитячого малюнка.
Але не простого малюнка, а обкладинки до книги.

Кожна Дитина талановита
І лише від батьків та їхніх зусиль
залежить те, якою вона виросте

Педагоги впевнені, що талановитими народжуються всі малюки. Але не всі
стають чемпіонами, примами й професіоналами. Наявність здібностей у
дитини до творчості ще не обіцяє їй успіх. Важливо вчасно визначити захоплення, розвивати й заохочувати досягненню поставленої мети. І основне
завдання щодо цього лягає на плечі батьків.

Обкладенка до книжки
Ю. Чеповецького «Веселі пригоди
Кицика та Мицика»
(Вероніка, 7 років)

ПРЯМА МОВА

Г

Виставка працює щодня без вихідних з 10.00 до 20.00 (вул. Лаврська, 33 –
м. Арсенальна). Ціна: дорослий квиток
100 грн, дитячий 25 грн.
Нагадуємо: Бучанський міський парк
цілодобово і абсолютно безкоштовно надає можливість відпочити і помилуватися красою природи, яскравим цвітінням
квітів і милими скульптурами.

олова правління Федерації велоспорту Києва Ігор Хижняк розповів журналістам «БН», що підготовка до велогонки тривала усього два тижні:
– Взагалі, ми повинні були готуватись ще зимою, а старт змагань планували на
12 квітня, але карантин завадив нашим планам. Ми не могли запустити повноцінну підготовку тому, що не хотіли мати проблеми з відміною змагань.
– Чому «Chicken Kyiv Ride & Race» проходить в Бучі?
– По-перше нам дуже сподобався цей маршрут тому що, саме найголовніше, на
ньому дуже помірний трафік машин, а ще весь шлях проходить по мальовничим
місцям: ліси, поля, озера. Неймовірна краса. І взагалі Буча нам дуже подобається,
тому що тут дуже класна інфраструктура та суперовий парк, в якому ми планували ще зробити дитячі змагання. Цього року не вийшло, але плануємо в наступному році надолужити, тому чекайте!
Організатор повідомив, що через карантинні вимоги офіційне нагородження
відмінили і проведуть його в інший день.
– Велофестиваль ми проводимо з метою популяризації здорового способу життя
серед дітей та дорослих та використання велосипеду, як екологічного виду транспорту, – підкреслив Ігор Хижняк.

Як приз, було оголошено екскурсію за
лаштунки театру! Уявляєте? Це не просто квиток у перший ряд (кожен може
купити, якщо дуже захоче), а екскурсія!
Побачити, як народжується жива театральна казка!
Для семирічної Вероніки цей приз
став серйозною мотивацією прийняти
участь у конкурсі. Сказано – зроблено.
Обкладинка до книги намальована!
Потім був період очікування і от –
конкурс оголошено!
Здивувало, що в цьому прийняли
участь лише 9 малюнків… так мало…
Боротьба дуже проста – де більше лайків, той і перемагає!
Сім’я Монченків зіткнулася з серйозним достойним суперником – учасниця
Айлін та її сім’я теж активно боролись до
останнього. Голосування тривало 4 дні.
Монченки підключали поетапно
близьких друзів, родичів, дальніх дру-

Ілюстрація до книжки Р. Кіплінга
«Як з’явилися панцерники»
(Айлін, 7 років)
зів, потім співробітників, нарешті просто знайомих. Але родина Айлін не відставала, а навпаки випереджала на 3-5
лайків! Здавалося, що адміністрація
збере всіх учасників і поведе на екскурсію. А раптом ні? Декілька разів опускалися руки. Потім знову піднімалися,
і боротьба продовжувалась.
І ось нарешті, за результатами глядацького голосування Вероніка Монченко
виборює перемогу з різницею всього
лише 5 лайків! Аж не вірилось. Вероніка
перемогла! Призом є вибір на будь-яку
виставу, 2 квитки в перший ряд й така
омріяна екскурсія за лаштунки театру.
З повагою,
Олена Монченко

Подяка від організаторів

Для Бучанської громади проводити змагання
з різних видів спорту – справа звична

О

рганізатори міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань обирають для успішних стартів саме
наше місто невипадково: тут створено відповідні умови для їхнього проведення, завжди волонтери підтримують і забезпечують якісне проходження гонок, поєдинків, турів...
І ось «гарячий» приклад: Ігор Хижняк – голова федерації з велосипедного спорту м. Києва подякував за проведений у неділю захід – велогонку серед професійних спортсменів та любителів велоперегонів
Бучанському міському голові Анатолію Федруку та команді співорганізаторів,
яка долучилася до організації заходу.
Після добудови спорткомплексу кількість видів спорту, які об’єднуватимуть
учасників і глядачів, суттєво зросте. Буча – місто спорту!

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою
руку». (12+).
13:50,14:45,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок. Фатальна пристрасть».
18:00,19:00,2:20 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок. Сiмейна хронiка».
23:50 Т/с «Територiя краси».
3:50 «Орел i решка. Шопiнг».
5:00 «Телемагазин».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,10:05 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
11:15,13:25,21:25 Т/с «Розтин
покаже». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
15:30,16:20 Х/ф «Вигнанець».
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Секретний фронт.
23:20,2:30 Т/с «Винищувачi». (12+).
0:55 Х/ф «Людина людинi вовк».
(18+).

Новий канал

7:20,1:30 Вар`яти. (12+).
9:20 Т/с «Грiмм». (16+).
10:00 Х/ф «Одiссея».
13:20 Екси. (16+).
15:10 Любов на виживання. (16+).
17:00,19:00 Хто зверху? (12+).
20:50 Х/ф «Центурiон». (16+).
22:40 Х/ф «Хоробрi перцем».
(18+).
0:40 Т/с «Загубленi». (16+).
2:45 Служба розшуку дiтей.
2:50 Зона ночi.

СТБ

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

8:55,9:20 Т/с «Коли ми вдома».
10:20 СуперМама.
14:15,14:50 Т/с «Крiпосна». (16+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Один за всiх. (16+).
20:15,22:45 Т/с «Акушерка». (12+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,3:40 Реальна мiстика.
12:30 Агенти справедливостi.
(12+).
14:30,15:30 Т/с «Жiночий лiкар
3». (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Сонячний листопад», 13
i 14 с. (12+).
23:30 Т/с «Вiр менi», 1 i 2 с. (12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Вiр менi». (12+).

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
10:00 Лiкар знає.
10:30,11:30,15:50,20:50,23:15
Просто кияни.
10:40,14:50,15:55,16:50,22:50 Київ
Reality.
10:50,12:10,19:40,23:25 Київськi
iсторiї.
11:00,15:15 Київ. Вголос.

11:45,19:50,23:35 Якiсне життя.
12:00 Київ Newsroom - Брифiнг
мера.
12:20 Прогулянки мiстом.
12:50 «Wellness шоу».
13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,1:00
Київ. Newsroom.
14:00 Д/с «Смаки Iспанiї», 1 i 2 с.
16:00 Т/с «Мердок», 30 с. (12+).
18:00,5:30 Погоджувальна рада.
19:15 Вартовi столицi.
19:35 Радар.
20:00 Т/с «Окупованi», 17 с. (16+).
22:00 Т/с «Мердок», 31 с. (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:00 Час-тайм.
23:45 «Вiзерунок дня».
23:55 Голос Америки з
Вашингтону.
0:00 Д/с «Смаки Iспанiї», 3 i 4 с.
1:55 Цивiлiзацiя Incognita.
3:30 Життєвi iсторiї.
6:30 Мультляндiя.

Четвер, 16 липня

UA:Перший

6:00 Додолики.
6:35 М/с «Попелюшка».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21
:00,23:15,1:25,3:30,5:20 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20
,0:30,1:55,4:50 Суспiльна студiя.
Марафон.
9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
11:25 Телепродаж.
15:10,21:30,23:55,5:50 UA:Спорт.
15:20 Погода.
15:25 «Грандiознi проекти: Австралiя».
16:30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
(16+).
17:30 Бюджетники.
18:55,19:55 Д/с «Суперчуття».
19:30 Д/с «Боротьба за
виживання».
21:40,4:25 Схеми. Корупцiя в
деталях.
22:15 Д/с «Дикi тварини».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,16:45,19:30,4:35
«ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих
людей».
11:15 «Свiт навиворiт».
12:15 «Любий, ми переїжджаємо».
12:45,14:55 «Одруження наослiп».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:30 Т/с «Кухня».
22:10,2:20 Комедiя «Ми купили
зоопарк».
0:30 Трилер «Велоперегони без
правил». (16+).
5:30 «Українськi сенсацiї».

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 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок. Фатальна пристрасть».

БЛАНК ПЕРЕДПЛАТИ НА 2020 РІК

18:00,19:00,2:15 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок. Сiмейна хронiка».
23:45 Т/с «Територiя краси».
3:45 «Орел i решка. Шопiнг».

ICTV

4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
11:05,13:20 Т/с «Рiшає Онiстрат».
(16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:35,16:20 Х/ф «Вежi-близнюки».
(16+).
16:35 Х/ф «Прибуття». (12+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Анти-зомбi.
21:25 Т/с «Розтин покаже». (16+).
23:20,2:40 Т/с «Винищувачi». (12+).
0:45 Х/ф «Ти колись пробачиш
менi?» (16+).

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/ф.
7:20,2:00 Вар`яти. (12+).
9:20 Т/с «Грiмм». (16+).
10:00 Х/ф «Колiр чарiвництва».
13:20 Екси. (16+).
15:30 Гастарбайтери.
17:00,19:00 Хто зверху? (12+).
20:50 Х/ф «Три мушкетери». (16+).
22:50 Х/ф «Iсторiя вiчного
кохання».
1:10 Т/с «Загубленi». (16+).
2:35 Служба розшуку дiтей.
2:40 Зона ночi.

СТБ

6:55 Т/с «Джованнi». (12+).
8:55,9:25 Т/с «Коли ми вдома».
10:20 СуперМама.
14:15,14:50 Т/с «Крiпосна». (16+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Один за всiх. (16+).
20:15,22:45 Т/с «Акушерка». (12+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,2:30 Реальна мiстика.
12:30 Агенти справедливостi.
14:30,15:30 Т/с «Жiночий лiкар
3». (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Сонячний листопад».
23:20 По слiдах.
0:00,2:00 Х/ф «Кохання i трохи
перцю». (16+).
1:30 Телемагазин.

П’ятниця, 17 липня

UA:Перший

6:00 Додолики.
6:35 М/с «Попелюшка».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21
:00,23:15,1:25,3:30,5:20 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20
,0:30,1:55,4:50 Суспiльна студiя.
Марафон.
9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
11:25 Телепродаж.

13–19 липня 2020 року

15:10,21:30,23:55,5:50 UA:Спорт.
15:20 «Грандiознi подорожi
американською залiзницею» «Грандiознi подорожi залiзницею
Аляски та Канади».
16:30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
17:25 VoxCheck.
17:30,4:25 Перша шпальта.
18:55,21:40 Д/с «Дикi тварини».
19:30 Д/с «Суперчуття».
22:15 Свiтова медицина. Непал медицина вершин.
22:40 Свiтова медицина. Iспанiя шпиталь у вiдкритих водах.
0:00 Схеми. Корупцiя в деталях.
4:00 Енеїда.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,16:45,19:30,4:10
«ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих
людей».
11:15 «Свiт навиворiт».
12:15 «Любий, ми переїжджаємо».
12:50,15:00 «Одруження наослiп
5».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:30 «Лiга смiху. Дайджест».
22:30,0:15 «Вечiрнiй квартал».

Iнтер

5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
5:40 М/ф.
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:00 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. Фатальна пристрасть».
18:00,1:40 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».
3:05 «Чекай на мене. Україна».
4:30 «Орел i решка. Шопiнг».
5:10 «Телемагазин».

ICTV

4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30,0:45 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10:10 Анти-зомбi.
11:05,13:25 Х/ф «Змiї на борту
лiтака». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:40 Х/ф «Iдеальна втеча». (16+).
15:30,16:20,22:55 «На трьох».
17:10,20:10 Дизель-шоу. (12+).
18:45 Факти. Вечiр.

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/ф.
7:20,1:20 Вар`яти. (12+).
9:20 Т/с «Грiмм». (16+).
12:10 Топ-модель по-українськи.
17:00 Х/ф «В пастцi часу».
19:00 Х/ф «Бiблiотекар».
20:50 Х/ф «Бiблiотекар 2». (16+).
22:50 Х/ф «Бiблiотекар 3». (16+).

СТБ

3:30 Т/с «Подвiйне життя». (16+).
6:50 Врятуйте нашу сiм`ю 2. (16+).
8:35,19:00 Наречена для тата 3.
10:25,14:50,18:15 Т/с «Слiпа».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
20:50,22:45 Т/с «Рецепт кохання».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:
00 Сьогоднi.
9:30,3:50 Реальна мiстика.
11:00 Т/с «Нiма». (16+).
14:30,15:30 Т/с «Жiночий лiкар 3».
20:10 «Говорить Україна».
22:00 Т/с «Благими намiрами», 1 с.
23:20 Т/с «Благими намiрами»,
2 i 3 с.

Субота, 18 липня

UA:Перший

6:00 Хто в домi хазяїн.
6:35 М/с «Попелюшка».
7:00,8:00,9:00,21:00,0:30,2:30,5:3
0 Новини.
7:15 М/с «Листи вiд Фелiкса».
7:50,2:20 Погода.
8:20 Шо? Як?

9:05,2:50 Енеїда.
10:10 Х/ф «Кохання живе три
роки». (16+).
12:00 Д/с «Дикi тварини».
12:30 «Таємницi Сонячної системи».
13:30 Свiтова медицина. Непал медицина вершин.
14:25 Телепродаж.
15:00 UA:Фольк. Спогади.
16:00 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
(16+).
18:00 Велика вечiрня.
19:30 Д/с «Боротьба за
виживання».
20:00 Д/ф «Патагонiя: вiд БуеносАйреса до мису Баїа».
21:20 Д/с «Суперчуття».
22:00 Х/ф «Чоловiк, який вбив Дон
Кiхота». (12+).

Канал «1+1»

6:15,7:00,4:25 «Життя вiдомих
людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 «Свiт навиворiт».
12:10 «Любий, ми переїжджаємо».
17:00 Бойовик «Три iкси». (16+).
19:30,5:25 «ТСН».
20:15,2:40 «Вечiрнiй квартал».
22:00 «Українськi сенсацiї».
23:10,0:10 «Свiтське життя».
1:05 «Лiга смiху. Дайджест».

Iнтер

6:30 «Слово Предстоятеля».
6:40 Х/ф «Стежки-дорiжки».
8:00 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня».
10:00 «Корисна програма».
11:00 Х/ф «Сiм старих i одна
дiвчина».
12:35 Х/ф «Раз на раз не випадає».
14:00,5:05 Х/ф «Живiть у радостi».
15:30 Х/ф «Пес Барбос i
незвичайний крос».
15:40 Х/ф «Самогонники».
16:00 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика».
18:00,20:30 Т/с «Пристрастi за
Зiнаїдою». (12+).
20:00 «Подробицi».
22:40 Концерт «Стас Михайлов.
Народний корпоратив».

ICTV

5:20 Скарб нацiї.
5:30 Еврика!
5:40 Факти.
6:10 Т/с «Марк+Наталка». (16+).
8:30 «На трьох». (16+).
10:25,13:00 Т/с «Розтин покаже».
12:45 Факти. День.
14:20 Х/ф «Впiймай мене, якщо
зможеш».
16:55 Х/ф «Пiсля заходу сонця».
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Хенкок». (16+).
20:50 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
22:45 Х/ф «Метод Хiтча».

Новий канал

6:00,7:45 Kids` Time.
6:05 М/ф «Мiстер Лiнк: Втрачена
ланка еволюцiї».
7:50 Таємний агент.
8:50,1:10 Вар`яти. (12+).
11:50 Хто зверху? (12+).
15:10 Х/ф «Серце дракона».
17:10 М/ф «Лiплена».
19:00 Х/ф «Президент Лiнкольн:
Мисливець на вампiрiв». (16+).
21:00 Х/ф «Боги Єгипту». (12+).
23:20 Х/ф «Центурiон». (16+).

СТБ

4:25 Т/с «Рецепт кохання».
6:30,10:30 Т/с «Доньки-матерi».
9:30 Неймовiрна правда про зiрок.
17:00,22:30 Хата на тата. (12+).
19:00 МастерШеф. Професiонали.

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,4:00 Реальна мiстика.
9:00 Т/с «Сонячний листопад»,
9-14 с. (12+).
15:20 Т/с «Сонячний листопад».
17:00 Т/с «Сурогатна мати», 1 i 2 с.
20:00 Т/с «Сурогатна мати». (12+).
22:00 Т/с «Коли повертається
минуле», 1-3 с. (16+).

Неділя, 19 липня

UA:Перший

6:00 Хто в домi хазяїн.
6:35 М/с «Попелюшка».
7:00,8:00,8:55,21:00,0:00,2:30,5:3
0 Новини.

7:15 М/с «Листи вiд Фелiкса».
7:50,2:20 Погода.
8:15 Шо? Як?
9:00 Божественна лiтургiя
Православної Церкви України у
шосту недiлю пiсля П`ятдесятницi
у Храмi Становище Ризи Пресвятої
Богородицi (с. Шешори).
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».
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 «Патагонiя: вiд
Камаронес до гори Дарвiна».
21:20 Д/с «Дикi тварини».
22:00 Х/ф «Я, Денiел Блейк». (12+).

Канал «1+1»

6:15,7:05 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:25,1:35 «Свiт навиворiт».
17:30 Бойовик «Три iкси 2: Новий
рiвень». (16+).
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 Х/ф «Мiст шпигунiв». (16+).
23:35 Х/ф «Темнi розуми». (12+).

Iнтер

6:20 Концерт Наталiї Вальовської.
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Чудеса свiту».
11:00 «Орел i решка. Божевiльнi
вихiднi».
12:00 Т/с «Пристрастi за Зiнаїдою».
(12+).
16:15 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Життя на повторi».
22:30 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика».
0:25 Х/ф «Пес Барбос i
незвичайний крос».

ICTV

5:50 Факти.
6:15,9:00 Громадянська оборона.
7:10 Секретний фронт.
8:05 Анти-зомбi.
9:55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12:40,13:00 Х/ф «Метод Хiтча».
12:45 Факти. День.
15:05 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
17:00 Х/ф «Хенкок». (16+).
18:45 Факти тижня.
20:50 Х/ф «Шпигунка». (16+).
23:00 Х/ф «Два стволи». (16+).

Новий канал

7:05 Таємний агент.
9:40 Х/ф «Бiблiотекар».
11:10 Х/ф «Бiблiотекар 2». (16+).
13:00 Х/ф «Бiблiотекар 3». (16+).
14:50 Х/ф «Президент Лiнкольн:
Мисливець на вампiрiв». (16+).
16:40 Х/ф «Боги Єгипту». (12+).
19:00 Х/ф «Вiйна богiв». (16+).
21:00 Х/ф «Геракл: Народження
легенди». (16+).
23:00 Х/ф «Хоробрi перцем».

СТБ

4:25 Т/с «Рецепт кохання».
6:35 Дiвчата: невiдома версiя.
7:25 Операцiя И: невiдома версiя.
8:20 За двома зайцями: невiдома
версiя.
9:14 Вечори на хуторi поблизу
Диканьки: невiдома версiя.
(12+).
10:05 МастерШеф. Професiонали.
13:35 Хата на тата.
(12+).
19:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19:55 Один за всiх.
(16+).
22:00 Я соромлюсь свого тiла.
1:10 Вагiтна у 16. (16+).

Канал «Україна»

5:50 Сьогоднi.
6:50 Реальна мiстика.
8:50 Т/с «Кров янгола». (12+).
12:45 Т/с «Благими намiрами».
17:00 Т/с «Ти тiльки вiр», 1 i 2 с.
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с «Ти тiльки вiр».
(12+).
23:00 Шоу Братiв Шумахерiв.

Втрачений атестат про повну загальну середню освіту серія МГ № 014285 виданий Бучанською українською гімназією м. Бучі у 1995 році на ім’я Поляков
Олександр Анатолієвич, вважати недійсним.
Втрачене тимчасове посвідчення з військового комісаріату, реєстраційний номер ВВК № 000104 від 29.09.2016 року, дійсний до 19.09.2021 року, видане на ім’я
Токтаров Володимир Володимирович, вважати недійсним.
Втрачену облікову послужну картку № 6180604, видану 06.04.2020 Ірпінським
РВК на ім’я Йолшин Анатолій Володимирович, вважати недісною.

10.07.20., о 10:00 відбудеться винесення меж земельної ділянки з кадастровим
номером 3210945900:01:075:, в смт Гостомель, по вулиці Незалежності, 7.
Прошу зїявитись суміжних землевласників для погодження меж земельної ділянки.

ЗАКОНОПРОЄКТ

Борги за комуналку – НІ за кордон

Українців, які мають борг за сплату комунальних платежів, можуть не відпустити за кордон.

У

Верховній Раді України нещодавно зареєстрували законопроект
№3613 про внесення змін до деяких
законів України щодо вдосконалення
порядку погашення заборгованості
споживачів з оплати житлово-комунальних послуг.
Згідно з цим законопроектом, передбачено обов’язкову реструктуризацію
заборгованості населення, якщо вона
перевищує 25% від доходів для субсидіантів та 20% – для пенсіонерів та інших осіб, які отримують будь-які види
соціальної допомоги.
Заступник міністра розвитку громад
та територій Наталія Хоцянівська наголосила, що заборгованість населення

ПОВІДОМЛЕННЯ

про уточнення процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості
у проекті містобудівної документації: «Детальний план території кварталу житлової забудови в північно-східній частині селища Гостомель Київської області».
Строк громадського обговорення та подання пропозицій з «12» червня до «13»
липня 2020 р., за адресою: вулиця Свято-Покровська, 220, сел. Гостомель, Київська
обл.
Громадські слухання та презентація проекту містобудівної документації відбудеться за адресою: вулиця Свято-Покровська, 220, сел. Гостомель, Київська обл.,
приміщення сільської ради «13» липня 2020 р. о 10 год.

за спожиті комунальні послуги потрібно вирішувати, оскільки це впливає на
функціонування підприємств.
Також за її словами, борги створюють нерівні умови для учасників ринку ЖКП та підвищують напругу у суспільстві.
Зареєстрованим
законопроектом
пропонується ввести тимчасові обмеження щодо боржників, зокрема заборонити виїжджати за кордон, керувати
автомобільним транспортом, користування зброєю та вести полювання.
Такі обмеження накладатимуть за рішенням суду у разі відмови сплачувати
борги за ЖКП, які утворились станом
на 1 жовтня 2020 року.
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З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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діловий тиждень

Вибори 2020

Зміна місця голосування онлайн

Громадяни України можуть змінити виборчу адресу онлайн для участі у голосуванні на місцевих виборах до 9 вересня.
ро це повідомило Міністерство
цифрової трансформації.
«Як змінити місце голосування?
Подайте заяву через особистий кабінет виборця. Підвантажте один з документів: довідка ВПО, договір оренди
житла, документ про право власності на житло тощо. До 9 вересня», —
йдеться у повідомленні.
У Мінцифри наголошують, що зазначена виборча адреса буде визначена
як постійна і її не можна буде змінити
протягом наступних шести місяців.
Нагадаємо, раніше ЦВК дозволила
голосувати на місцевих виборах за місцем фактичного проживання.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року. Пройти
вони мають одночасно на всій території країни — виборці обиратимуть
представників місцевих органів влади
та міських голів.

На часі

Літній відпочинок 2020: як уникнути
проблем під час подорожей

Рада Європейського Союзу узгодила питання про відкриття зовнішніх кордонів з 1 липня для громадян 19 країн, Україна не входить до цього переліку.

У

зв’язку із ситуацією, що склалася з
українцями, МЗС України звернуло
увагу громадян на інструкції щодо підготовки до подорожей.
Рекомендації оприлюднені на офіційному сайті відомства. Як йдеться в
повідомленні, перш за все потрібно переконатись, що ви насправді зможете
здійснити подорож.
Перед поїздкою треба здійснити декілька дій:
– зв’яжіться з авіакомпанією, туристичною фірмою або тим оператором,
через якого ви бронювали поїздку, та
уточніть актуальний стан карантинних
обмежень у країні та перевірте статус
вашого бронювання. Ситуація може змінюватись, тож, перебувайте з оператором на постійному зв‘язку;
– паралельно зв’яжіться з дипломатичною установою України в країні, куди запланували подорож, а також із представництвом цієї держави в Україні. Офіційні
органи зможуть надати найповнішу та
найактуальнішу інформацію щодо чинних карантинних обмежень; максимально подбайте про власну безпеку;
– ретельно вивчіть умови вашого страхового полісу. Переконайтесь, що він покриває витрати, що можуть виникнути
у випадку надзвичайної ситуації, в тому
числі, інфікування коронавірусом;

– подбайте про наявність додаткових коштів на випадок надзвичайної
ситуації (скасування зворотних рейсів
та необхідність придбати нові квитки,
вимушене перебування в країні понад
запланований термін тощо). Візьміть з
собою різні платіжні засоби – платіжні
картки, готівку тощо; потурбуйтесь про
власне здоров’я;
– необхідні особисто вам медичні
препарати беріть “з запасом” – на випадок вимушеної затримки за кордоном;
перевірте стан вашого здоров’я перед
поїздкою. Особливо це стосується осіб
старшого віку та тих, хто має хронічні
захворювання, наприклад, бронхіальну
астму, діабет, серцево-судинні захворювання тощо.
Також у Міністерстві радять ретельно
перевірити інформацію про можливість
в’їзду чи транзитного проїзду через наявні офіційні джерела, зокрема з використанням інтерактивної мапи МЗС.
«Вона дозволяє у зручному форматі отримати найбільш важливу інформацію
по будь-якій країні світу. Мапа працює в
тестовому режимі та доступна за посиланням: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/map.
Дані, що наводяться в інтерактивній
мапі, оновлюються на постійній основі
закордонними дипломатичними установами України», – розповіли у відомстві.

ГРОШІ

В Україні заборонили нараховувати
пеню і штрафи по кредитам

4 липня в Україні набув чинності закон, що забороняє банкам штрафувати
клієнтів за прострочення платежів по кредитах.
гідно з документом, українці, які ма- званий законопроект про кредитні каніють кредити в банках, не зобов’язані кули, Верховна Рада України прийняла в
сплачувати штрафи і пеню під час ка- першому читанні 13 травня. За те, щоб
рантину, а також ще протягом 30 днів українців не штрафували за несплату
після його закінчення. Відповідні зміни кредиту під час карантину проголосувавже внесли до Господарського кодексу. ли 278 депутатів.
Нагадаємо, законопроект №3257, так

З

ДПС інформує

Відповідальність за трудові
порушення

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що з 12 червня
2020 року діє форма попередження про відповідальність за трудові порушення.

Ц

е означає, що фахівці Держпраці
під час перевірок будуть застосовувати попередження про відповідальність за трудові порушення. Це
попередження буде надаватися всім
роботодавцям за результатами інспекційних відвідувань.
Форма попередження містить загальну інформацію та таблицю. У загальній
частині наводитиметься інформація
про інспектора Держпраці, який склав
попередження та про об’єкт відвідування (роботодавця, якому попередження надається).
Таблична частина міститиме зміст

виявленого порушення, посилання на
нормативні документи, які порушено, та наводитиметься посилання на
вид відповідальності та норми законодавства, за якими застосовується відповідальність.
Форму попередження про відповідальність за порушення законодавства
про працю затверджено Міністерством
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України наказом
від 19.05.2020 року №919. Опубліковано
його у виданні «Офіційний вісник»
№45 від 12 червня 2020 року - з цієї дати
наказ №919 почав діяти.

Втрачене свідоцтво на право власності на нерухоме майно серія САЕ № 515070,
видане 08.02.2012 р. виконавчим комітетом Бучанської міської ради на ім’я
Булаєвський Михайло Дем’янович, тип об’єкту квартира, адреса Київська обл, м.
Буча, вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів, будинок 16а, кв. № 55, вважати недійсним.

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

П

Суспільство

Закоханий у морські глибини

Н

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

5 липня – День Військово-морських Сил Укpаїни

Управління соціального захисту населення Бучанської міської ради завжди
опікується та допомагає всім жителя об’єднаної громади, хто потребує підтримки, пам’ятає про ветеранів та ювілярів. Так і цього разу. Керівник Територіального центру соціального обслуговування Світлана Жолуденко познайомила БН та розповіла про Миколу Стащенко, довгожителя ювіляра, якого
вітали зі святом, людиною, для якого чуже життя цінніше за власне.

№ 27 від 10 липня 2020 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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емає нічого ціннішого й важливішого, ніж людське життя. Коли нам
загрожує небезпека, ми сподіваємося та
чекаємо допомоги від людей, які ризикують власним життям і здоров’ям заради
нашого спасіння.
Сьогодні мова піде про військового водолаза-рятувальника Миколу Стащенка,
який в далекому 1954 році проходив
службу в армії на військово-морському
флоті й відтоді його серце закохане в цю
роботу та морські глибини…
Відсвяткувавши нинішнього року
85-річчя, Микола Якович згадує минулі події, ніби вони відбувалися вчора.
Розповідає, що народився в робітничій сім’ї, любив ходити в школу, адже
ріс кмітливим та активним хлопчиком.
Йому було цікаво навчатися та пізнавати
щось нове. Життя юнака набуло нового
сенсу після служби.
– Призвали в армію в Києво-Свято
шинському районі, – згадує Микола
Стащенко, – як зараз пам’ятаю, «Южная
25», за спецнабором водолазом на військово-морську службу на флот. Нас призовників розподілили на кораблі, і я потрапив в
«Аварійно-рятувальну службу північного
флоту». На цивільній мові це «Експедиція
підводних робіт особливого призначен-

ня». Там пройшов 9-місячні водолазні курси. Служили в Мурманську, у Полярному –
закрите місто в Мурманській області Росії,
розташоване на березі Катерининської
гавані Кольської затоки Баренцевого моря.
У віддаленій частині Мурманська, невеликому селищі Дровяноє, розташовувалася
наша база.
Служба військового Миколи полягала
в порятунку людських життів і допомозі щодо техніки. Коли підводний човен
зазнавав аварії, саме водолази забезпечували вихід особливого екіпажу із субмарини, рятуючи їм життя. У разі потреби забезпечували команду глибинного
судна необхідними товарами, харчами та
навіть повітрям.
– На навчаннях занурювалися в морську безодню й обстежували акваторію
Кольської затоки. У мене й досі зберігається особиста книжка водолаза, де записано
кількість годин перебування під водою з
початку водолазної практики. Ми за ці години занурення отримували кошти. Хто
набирав 500 підводних
годин – виплачували 500,
на той час рублів, хто напрацював 1000 – стільки
й отримав. Я ж за службу набрав аж 1020 підводних годин. Тож, отримавши кошти, одразу
придбав собі демісезонне
пальто, – згадує Микола
Якович про свої успіхи. І
продовжує розповідь: –
Також навчалися надавати допомогу особовому
складу підводних човнів.
Приміром, коли субмарина лягала на глибину
30-40 метрів, ми зв’язувалися з капітаном глибинного човна, який просив
надати їм повітря. Тоді
ми спеціальними пристосуваннями постачали їм кисень.
Окрім цього, водолази аварійно-рятувальної служби флоту займалися суднопідйомними операціями.

Спорт

ФК «Арсенал» – точність,
витривалість, швидкість!

Вболівальники та любителі цього виду спорту на запитання «Чим цікавитеся?» відповідають майже однаково:футбол, футбол та ще раз футбол.
Для глядачів це надзвичайно цікава гра. Для граючої команди – точність,
витривалість, швидкість та азарт. Однак про все по черзі.

Х

очеться ближче познайомити вас з
Бучанською ФК «Арсенал», адже ці
хлопці варті уваги. Це загартовані постійними тренуваннями спортсмени,
для яких згуртованість та командний
дух стали невід’ємною частиною їхнього життя.
Дмитро Скроб, президент ФК
«Арсенал» повідав історію створення
футбольної команди:
– Ми з Ігорем Аксьоненко заснували
цю команду у 2008 році. Все починалося з гри у футбол з друзями по вихідним біля школи № 3. Згодом вирішили створити власну команду, першим
складом якої були спортсмени-любителі. Поступово з року в рік «Арсенал»
оновлювався, залучаючи до свого складу все більше молоді, яка займається
цим видом спорту на професійній основі. Є такі хлопці, які закінчили Дитячоюнацькі спортивні школи (ДЮСШ)
Києва, – захоплено розповідає Дмитро
Миколайович. – Наразі склад команди
- це професійні футболісти від 20 до 35
років, деякі з них грали за ФК «Буча».

Спортсмени активно тренуються на
стадіоні «ПМК-Арена» у Бучі, де розвивають увагу й реакцію, швидкість
та силу… Плани на майбутнє Дмитро
Скроб визначив абсолютно чіткі:
– У першу чергу хочеться зберегти
колектив в цьому ж складі, адже команда наразі сильна, тренована та дружня.
Ми пишаємося тим, що представляємо
Бучу та надіємося, що так буде й надалі.
Наше рідне місто росте, розвивається,
а тому, маємо надію, що карта футбольна теж стане більшою. Будемо грати й
надалі, йти до нових перемог. Дуже хочемо виграти цьогорічний чемпіонат з
футболу, – висловив сподівання президент ФК «Арсенал».
Дякуємо хлопцям за те, що, займаючись улюбленою справою, дарують вболівальникам захопливу гру та неймовірні емоції. Вдячні за гідне представлення
рідного міста та волю до нових звершень. Бажаємо ФК «Арсенал» успіхів
на футбольному поприщі, сильних противників та тріумфальних перемог!
Підготувала Тетяна Домарєва

– Пам’ятаю нас послали на Кольську
затоку діставати із затонулих під час
Другої світової війни транспортних суден, які йшли до нашої країни з допомогою, продукти харчування, консервацію,
спирт, озброєння, – згадує військовий
водолаз. – От ми і розвантажували їх для
доставки на поверхню. Запам’ятав, що
у великих мішках була мука, яка зверху
взялася грудочками, а всередині виявилася гарною й придатною для вживання.
Демобілізувався пан
Микола у 1958 році, прослужив чотири роки,
які запам’ятав на все
життя. Спогади армійської служби Микола
Стащенко згадував із
задоволенням. На запитання чи не хотів він
тоді продовжити служити Батьківщині на
військово-морському
флоті Микола Якович
поділився сокровенним:
– Мені дуже подобалася служба і я хотів і
надалі
продовжувати
роботу на флоті. Однак
батько був проти. Він не
схвалював мій вибір. Я
послухав його і пішов
працювати на Київський завод верстатів-автоматів імені Максима Горького,
наразі ПАТ «Веркон» – верстатобудівний
завод у Києві, на якому пропрацював
до виходу на пенсію. Я довго холостя-

кував й одружився аж у 35 років. Моєю
обраницею стала дуже красива дівчина
Людмила, з якою познайомився на цьому ж заводі, – з гордістю розповідав про
свою кохану пан Микола.
Дружина Людмила Миколаївна подарувала Миколі Яковичу чудових діточок:
доньку і сина. Має дідусь Микола вже й
дві онучки. Все у нього в житті склалося
добре. Лише душа сумує за морем…
Підготувала
Тетяна Домарєва

БАНІ

V відкритий чемпіонат
Бучанської МОТГ
з футболу серед аматорів-2020
Результати матчів ІІІ туру
ФК «Буча-Квартал» (Буча) - ФК «Зірка» (Ворзель)
ФК «Арсенал» (Буча) - ФК «Курсор» (Буча)
ФК «Олімпік» (м Буча) - ФК «Буча-03» (Буча)
ФК «КАтаН» (Бабинці) - ФК «Фенікс» (Немішаєво)
ФК «Skidka» (Ірпінь) - ФК «Стальпрофіль» (Буча)
ФК «Буча-03» (Буча) - ФК «Буча-Квартал» (Буча)
ФК «Олімпік» (м Буча) - ФК «Стальпрофіль» (Буча)
ФК «Skidka» (Ірпінь) - ФК «Арсенал» (Буча)
ФК «Зірка» (Ворзель) - ФК «Фенікс» (Немішаєво)
ФК «КАтаН» (Бабинці) - ФК «Курсор» (Буча)

6:2
6:2
4:1
1:4
1:5
3:2
1:4
2:0
1:5
1:1

РОЗКЛАД матчів ІV туру

11 липня, субота
10:00 ФК «Олімпік» (м Буча) - ФК «Арсенал» (Буча)
11:00 ФК «Буча-03» (Буча) - ФК «Стальпрофіль» (Буча)
14:00 ФК «Зірка» (Ворзель) - ФК «Курсор» (Буча)
12 липня, неділя
10:00 ФК «Буча-Квартал» (Буча) - ФК «Фенікс» (Немішаєво)
10:00 ФК «КАтаН» (Бабинці) - ФК «Skidka» (Ірпінь)

ст. «Ювілейний»
ПМК-Арена
Ворзель
ст. «Ювілейний»
ПМК-Арена

Суспільство

Мюслі
Це круп’яні пластівці з додаванням
насіння, фруктів чи сухофруктів, синтетичних наповнювачів, барвників, ароматизаторів. Набагато ефективніше на
сніданок споживати звичайну кашу, додаючи в блюдо насіння, фрукти, ягоди,
натуральні сиропи, ванілін, корицю та
інші корисні продукти.

К

іт виліз на високе дерево, не мав
змоги самостійно повернутися на
землю, а тому зі всіх сил волав про порятунок. Нявчання чули всі перехожі.
Небайдужі очевидці викликали рятувальників.
Щоб дістати чотирилапого, вогнеборці влаштували цілу спецоперацію.
За допомогою висувної триколінної
драбини надзвичайники дісталися
гілки та врятували наляканого звіра.
Рятувальники оглянули домашнього
улюбленця та впевнились, що він не
ушкоджений.
На знак подяки кіт дозволив зробити фото на згадку.

ПОРАДНИК

Як уникнути сонячного
та теплового удару у дітей

Літня пора – це веселощі для хлопчиків і дівчаток. І в першу чергу –
на вулиці. Та висока температура
повітря й прямі промені сонця можуть призвести до сонячного або
теплового удару у малечі.
епловий удар – сильний перегрів організму, коли прискорюються процеси
теплоутворення з одночасним зниженням
або уповільненням тепловіддачі в організмі. Різновидом теплового удару є сонячний удар – тривалий час перебування під
впливом прямих сонячних променів. При
сонячному ударі, насамперед, страждає
нервова система.
Основні симптоми: почервоніння обличчя та шкіри тіла, різка слабкість, холодний
піт, розширення зіниць, сонливість, носова
кровотеча, запаморочення, задишка, нудота,
блювання, сильний головний біль, частий і
слабкий пульс, висока температура тіла, судоми, втрата свідомості (при важких випадках) – варто негайно вжити заходів і звернутися за лікарською допомогою.
Що ж робити, якщо у вашої дитини трапився тепловий (сонячний) удар:
• Забрати дитину в тінь, під голову покласти одяг. Для зниження температури
повітря стане в нагоді кондиціонер, вентилятор, навіть саморобне віяло з газети. Розстебніть або зніміть одяг дитини.
• Накрити тіло вологим прохолодним
простирадлом.
• Прикласти до лоба та під потилицю прохолодні компреси.
• Дати прохолодне пиття, міцний чай.
• Якщо дитина без свідомості, дати понюхати нашатирний спирт.
Щоб захистити малечу від теплового
(сонячного) удару, дотримуйтесь таких
порад:
• Навчіть дітей вживати багато рідини,
навіть якщо не хочеться пити.
• Не переїдати у спеку.
• Носити вільний одягу з натуральних
тканин.
• Грати в активні ігри на відкритому повітрі тільки до 11:00 та після 18 години
вечора.
• Заохочуйте купання. Це дуже ефективний спосіб тепловіддачі.
Лікування сонячного удару в дітей до 3
років, як правило, проводиться в стаціонарі.
Одягайте головні убори та не допускайте
перегрівання на сонці.
Підготувала Тетяна Домарєва

Т

чі смаку, консерванти, ароматизатори,
емульгатори, синтетичні добавки. Від
цього виникають проблеми з обміном
речовин, ожиріння, порушення функціонування нирок, шлунка, печінки, інших
органів травної системи.

Глазуровані сирки
Продукти з натурального сиру дійсно
корисні як перший прийом їжі. Можна
приготувати сирники, запіканку, просто
з’їсти тарілку сиру. Однак солодкі сирні
продукти, куплені в магазині, шкодять.
У них не так багато натурального сиру, а
більше рослинних жирів, цукру, консервантів і смакових добавок – інгредієнтів,
що завдають шкоди більше ніж користі.
Так само як і шоколадна глазур, яка
нічого спільного з шоколадом не має.
Подібний продукт точно не підійде на
сніданок, але зрідка перекусити таким
батончиком не завадить.
Каші швидкого приготування
Каша – хороший сніданок, але тільки
якщо не швидкого приготування. У них

немає правильних вуглеводів, які повільно перетравлюються, забезпечуючи організм енергією тривалий час. Крупу для
швидкого приготування піддають спеціальній обробці, через що вся користь поживних речовин втрачається.

Швидкі сніданки
На полицях у супермаркетах можна
знайти різноманіття швидких сніданків
– зірочки, пластівці, кульки, які заливаються молоком, йогуртом або соком,
як нібито вважаються поживним сніданком. Особливо це розмаїття форм і
яскравих пакувань виробники спрямовують на дітей. А ось їм якраз краще обмежувати споживання подібних страв.
У складі сухого продукту знаходяться
борошно, крохмаль, цукор, підсилюва-

Магазинна випічка
Кондитерка промислового виробництва – один з найбільш шкідливих продуктів на сніданок. Це поєднання величезної кількості швидких вуглеводів,
тваринних жирів, цукру, солі. Високий
глікемічний індекс не принесе позитивного ефекту. Все це погіршує здоров’я, зовнішній вигляд, роботу травної системи.
Бутерброди з ковбасою
Багато хто робить бутерброди в якості першого прийому їжі. Хліб ще можна
знайти такий, щоб не нашкодити собі.
Наприклад, цільнозерновий. А натуральну ковбасу на вітрині супермаркету зустрінеш навряд чи. В корисному
бутерброді містяться: хліб з борошна
грубого помелу, натуральне м’ясо, свіжі
овочі, листова зелень. Можливо додати
вершкове масло, рибу, творог або звичайний сир.
Слідкуйте за своїм організмом і він
віддячить вам гарним зовнішнім виглядом і самопочуттям.
Підготувала
Ірина Паясь

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ

В Україні за перший місяць літа потонули понад 30 дітей

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій трагедії трапляються як під час самостійного відвідування
дітьми водойм, так і за наявності поруч батьків.
агалом, з початку червня вода вже
забрала життя більш ніж 30 юних
громадян, віком до 18 років. Тож з метою попередження загибелі людей у літній період, рятувальники наголошують
на неухильному дотриманні правил
безпечної поведінки на воді!
Першою умовою особистої безпеки у
водоймі є вміння плавати. Навчитись
цьому потрібно кожному. І якщо самому та за допомогою родичів-друзів вам
це не вдається, обов’язково зверніться
до професіоналів. Тренери в басейнах
навчать впевнено триматися на воді.
Людина, яка добре плаває, почуває себе
у водоймі спокійно, упевнено, у випадКупайтеся там, де безпечно! Для
ку необхідності може надати допомогу
відпочинку слід обирати водойми, на
товаришу, який потрапив у біду.
яких офіційно дозволено купання та
Зазначимо! Навіть той, хто добре плаоблаштовані пляжі;
ває, повинен постійно бути обережним,
• батьки, проводьте бесіди з дітьдисциплінованим і суворо дотримувами, не відпускайте неповнолітніх
тись правил поведінки на воді. Це стане −− не можна гратися на воді у такі ігри,
купатись самих або в компанії одякі можуть завдати шкоди;
запорукою безпеки життя, а також отнолітків. Головне, самі будьте при−
−
не
подавайте
без
потреби
сигналів
римання задоволення від відпочинку.
кладом правильної поведінки на
про допомогу;
Правила безпечної поведінки на воді
пляжі. Ваш обов’язок, як батьків,
−− не пірнайте під людей, не хапайте їх
та біля води:
якщо взяли дітей на пляж, уважно
за ноги;
−− діти повинні купатися обов’язково
стежити за ними, пам’ятайте, що
−− купатися рекомендовано вранці i ввепід наглядом дорослих;
дитина повинна бути постійно у
−− вчитися плавати потрібно під керівчері;
полі зору!
−
−
не
слід
купатися
наодинці;
ництвом інструктора або батьків;
• після тривалого перебування на
−− не купайтеся i не пірнайте у незнайо- −− не підпливайте до коловоротів, паросонці, не пірнайте у воду з розбігу,
мих місцях, це можна робити у спеціплавів i катерів;
заходьте поступово, можна спочат−− не стрибайте головою вниз у місцях,
ально відведених місцях;
ку змочити тіло водою. Різка зміна
глибина
яких
вам
невідома.
−− не можна запливати за обмежувальні знаки;
температури дуже небезпечна для
−− слід дуже обережно поводитися на −− не забувайте, що вода несе й небезлюдського організму, особливо для
надувних матрацах та іграшках, осопеку! Шторм на морі, повінь, сильна
людей з хворим серцем;
злива можуть завдати шкоди не тiльбливо, коли є вітер або сильна течія;
• якщо ви у воді відчуваєте, що втра−− якщо течія вас підхопила, не панікуйки навколишньому середовищу, але й
чаєте сили або тіло зводять судолюдині!
те, треба пливти за течією, поступово
ми, чи ви побачили людину, що
Дорослим необхідно звернути осоi плавно повертаючи до берега;
потопає, a самі не вмієте плавати,
−− не купайтеся в холодній воді, щоб не бливу увагу на пояснення правил повене соромтеся, кличте на допомогу!
сталося переохолодження;
дінки на воді дітям.
Безпека на воді – запорука гарного
−− не треба купатися довго, краще купаПідготувала
відпочинку!
Ірина
Паясь
тися кiлька разів по 20-30 хв.;

З

Кілька дієвих порад
від поліції Київщини

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Надзвичайники Бучі на вулиці
Енергетиків біля будинку № 17 допомогли домашньому улюбленцю
повернутися до рук своєї хазяйки.

Не всі продукти однаково корисні в якості першого прийому їжі. Сніданок
повинен бути поживним, насичувати різними компонентами, і не завжди
вівсяна каша або яєчня з цією функцією справляються.

ПОРАДИ

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Спецоперація
з порятунку кота

Сніданки, які нам шкодять

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

Пригода

11

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
№ 27 від 10 липня 2020 року

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

Переможці конкурсу

НАША ГОРДІСТЬ

12
Вигівську Анастасію Сергіївну,

головного спеціаліста відділу житлово-комунального
господарства Бучанської міської ради

Черненка Олега Вікторовича,
депутата Бучанської міської ради

Літкевич Аллу Миколаївну,

директора Бучанського навчально-виховного
комплексу «спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» № 4

Наші артисти довели,
що вони – золоті таланти

Анастасія Мурміль
виступить на сцені
Берліну
Карантин не став перешкодою для талановитої співачки з Бучі.
Анастасія Мурміль отримала дипломи з дистанційних
конкурсів
Німеччини, Італії та Румунії, в яких вона брала участь. Крім того, її
запросили виступити у
Берліні.

М

и всі з нетерпінням чекаємо виступів Анастасії
за кордоном та, звичайно, в рідній країні.

Вітаємо з днем народження дорогу нам і рідну

Світлану Броніславівну Стадніченко!
Бути чудовою людиною та професіоналом
своєї справи дано не
кожному, але нам з Вами
дуже пощастило! Це
справжній талант.
Прийміть наші найщиріші побажання міцного здоров’я, особистого
щастя, невичерпної енергії і наснаги у всіх ваших
добрих справах.
Хай буде Вам світло і
радісно на душі. Дякуємо
Вам за Вашу невпинну
турботу.
Велика сім’я ГОІ «Відгук»
та «Школа самостійності»

Блиставицький будинок культури, а разом із
ним вся Бучанська об’єднана територіальна
громада зустрічає і вітає переможців Всеукраїнського дистанційного фестивалю-конкурсу
«Золоті таланти України».
І що приємно: всі наші –
переможці.
Колективи:
• вокальний
ансамбль
“Веселка” – перше місце,
• аматорський
народний
колектив «Блиставчанка”
– перше місце,
• аматорський хоровий колектив “Сузір’я” – перше
місце.
• танцювальний колектив
“Мрія” – третє місце у танцювальному конкурсі.
Солісти:
Вероніка Горбець та Іринка Міль – перші місця,
Анна Католіченко – друге місце.
Щиро вітаємо талановитих переможців фестивалю та бажаємо успіхів у подальшому творчому
житті!

Неймовірні роботи

Персональна онлайнвиставка маленької
бучанки

Вихованку художньої студії “АРТ”, яка представила свої малюнки, звуть Зоя Козак. Їй 9 років. І
вона насправді дуже талановита.
Бучанському центрі позашкільної роботи вона
займається у художнього керівника Оксани
Фурлет.
У картинах Зої відображено бачення юної художниці Всесвіту та життя.
Ми пишаємось, що у нашій громаді живуть такі обдаровані діти.

У

«Космічні незнайомці»

ТРАДИЦІЇ

У «Козачку»
подорожували
на купальське свято

Обрядове дійство на Івана Купала у дитячому дошкільному закладі провели як гру-заняття «Подорож на купальське свято».

«Створення Всесвіту»

«Над колискою три долі»

Ч

«Великодній заєць»

«Авокадо»

«Автопортрет»

«Рибалка з бакланами»

удові господині цікавого заходу – вихователі садочка, запросили діточок до купальських пісень,
ігор, хороводів, плетіння вінків.
Знайомство із народними традиціями дуже сподобалося малюкам.
«Чеширський кіт»
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