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Сучасний навчальний
заклад – це якісна
освіта

Віталій Баранов:
«Має бути реальна
програма для ветеранів
і місцевого
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Любов та
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сімейства
Стор. 7
Магдиків

Сезон чорниці:
смачні десерти

Стор. 3
Головна тема

ВИБОРИ

Народний план розвитку

П’ятирічний план розвитку Бучанської
об’єднаної територіальної громади
(ОТГ) буде представлено до остаточного обговорення мешканцями всіх
громад, що увійшли до складу ОТГ.
Цей план розвитку, написаний представниками Бучанської ОТГ спільно з
місцевою владою, народними депутатами України та експертами, стане
дороговказом для майбутнього очільника та депутатів ради ОТГ.
ро початок роботи над п’ятирічним
планом розвитку Бучанської ОТГ
10 червня оголосили на зустрічі з представниками громади народний депутат України, голова Київської обласної

Стор. 12

25 жовтня обиратимемо депутатів
районних рад і сільських,
селищних і міських голів

Верховна Рада України призначила чергові вибори до органів місцевого самоврядування на неділю 25 жовтня. За відповідну постанову №3809 на
пленарному засіданні проголосували 326 народних депутатів.
ибори депутатів Верховної Ради Криму, депутатів
місцевих рад і сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях Криму, міста
Севастополя, в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей не призначаються і не проводяться.

П

В

ВажливО

Імпульс для розвитку громади

організації «Слуга Народу» Олександр
Дубінський, його колега по парламентській фракції Ольга ВасилевськаСмаглюк (96-й виборчий округ) та представник «Слуги Народу» в Бучанській
ОТГ мер Бучі Анатолій Федорук.
Закінчення на стор. 6.

Стор. 2.
Медицина

Актуально

Громада – район – регіон: точки розвитку

Відбулося засідання правління Київського регіонального відділення Асоціації міст України, яке
провів голова правління Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Серед питань, що розглядалися присутніми, були:
• Зміни до виборчого Кодексу
−− усунення прогалин та неузгодженостей;
−− кореляцію строків;
−− спрощення виборчих процедур та їх уніфікації задля
забезпечення дотримання міжнародних стандартів
проведення виборів;
−− забезпечення сталості демократичних принципів і
процедур в Україні.
• Субрегіональний поділ Київщини: ліквідація старих і
створення нових районів.
Реформа децентралізації гостро потребує наступного
етапу і виважених управлінських рішень. Одне з них –
формування нового адміністративно-територіального
устрою за формулою «громада – район – регіон».
Зупинитися нині і перечекати до кращих часів, кажуть
вітчизняні реформатори і наші європейські колеги, щонайменше означає втратити час і можливості.
Як кількості перейти в якість.
У роботі засідання взяв участь і виступив виконавчий
директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

Лікарі отримають апарат
для проведення мамографії

Уряд розподілив субвенцію на соціально-економічний розвиток окремих територій на 2020 рік.
За поданням народного депутата Ольги Василевської-Смаглюк КНП «Бучанський центр первинної
медико-санітарної допомоги» отримає апарат для
проведення мамографії.

«К

рок за кроком йдемо до вирішення важливих
питань. Тож уже незабаром медичні послуги стануть якіснішими», – повідомила Ольга ВасилевськаСмаглюк.

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

Імпульс для розвитку громади

Перший заступник міського голови Тарас Шаправський та керівник відділу економічного розвитку та інвестицій Олена Горб зустрілися з представниками Агенції регіонального розвитку Київської області – директором агенції Дмитром Крепаком та його заступником Сергієм Кононенком.

Н

алагодження
співпраці,
що
буде спрямована на розвиток
Бучанської ОТГ, – одне з основних завдань діяльності Агенції.
– Ми ініціюємо, підтримуємо і реалізуємо різні розвиткові проєкти, кожен
з яких орієнтований на спільну стратегічну мету – розвиток потенціалу
громади шляхом залучення донорів,
створення сприятливого інвестиційного бізнесу, майданчика для розвитку
малого і середнього бізнесу, лобіювання
створення вільної економічної зони, –
коментує результати зустрічі Тарас
Шаправський.

Невдовзі буде розроблено нові механізми співпраці між державним, приватним та громадським секторами.
– Офіс із надання консультацій та
практичної допомоги надасть потужний імпульс для розвитку громади загалом, – переконаний Бучанський міський голова Анатолій Федорук.
Присутні обговорили перспективи
створення
медично-рекреаційного,
промислового та логістичного кластерів у межах територій приєднаних громад.
Пресслужба БМР

Порядок денний пленарного засідання
81 сесії VII скликання 23 липня 2020 року
1. Про роботу комісії з надання соціальної допомоги, житлових субсидій і
пільг на житлово-комунальні послуги.
2. Про роботу архівного відділу щодо
забезпечення зберігання документів,
що мають місцеве значення та здійснення управління архівною справою і
діловодством на території Бучанської
міської об’єднаної територіальної громади.
3. Про внесення змін до рішення
71 сесії Бучанської міської ради VІI
скликання від 19 грудня 2019 року за
№ 4344-71-VII «Про місцевий бюджет
Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік».
4. Про розгляд звернень щодо внесення змін до договорів оренди земельних ділянок:
4.1. Про розгляд звернення ТОВ
«ЗИСК», вул. Кравця, с. Луб’янка;
4.2. Про розгляд звернення Байдака
М.Ф., пров. Революції, 2-в, м. Буч.а
5. Про створення комунальної
установи Бучанської міської ради
«Бучанська агенція регіонального розвитку» та затвердження положення
Програми фінансової підтримки.
6. Про управління майном, яке належать до комунальної власності
Бучанської міської територіальної громади міста Буча:
6.1. Про внесення змін до рішення
Бучанської міської ради № 4051-67VII від 25.10.2019 р., БО Київський
Християнський Благодійний фонд
«Наріжний камінь»;
6.2. Про внесення змін до рішення
Бучанської міської ради № 4508-73VII від 30.07.2020 р., БО Київський
Християнський Благодійний фонд
«Наріжний камінь»;
6.3. Про внесення змін до рішення
Бучанської міської ради № 2055-40VII від 31.05.2018 р., БО Київський
Християнський Благодійний фонд
«Наріжний камінь»;
6.4. Про передачу нежитлових примі-

щень комунальної власності Бучанської
міської об’єднаної територіальної громади з балансу КП «Бучанське УЖКГ»
на баланс Архівного відділу БМР, вул.
Я. Мудрого, 1-А, с. Блиставиця.
7. Про надання згоди на безоплатну передачу
друкованої продукції
Національної академії педагогічних
наук України на баланс Відділу освіти
Бучанської міської ради.
8. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанського
НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.»
№ 3 на баланс Бучанської Української
гімназії.
9. Про передачу майна КНП
«БКДЦ» Бучанської міської ради КНП
«Ірпінська центральна міська лікарня»
Ірпінської міської ради.
10. Про перейменування Гаврилів
ської дитячої музичної школи.
11. Про затвердження положення
про встановлення розміру плати за
навчання у початкових мистецьких навчальних закладах Бучанської МОТГ.
12. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул.
Яблунська, 127, в м. Буча.
13. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул.
Толстого, 1, в м. Буча.
14. Про розгляд питання щодо визначення території, в межах м. Буча
Київської області, для розміщення меморіалу учасникам АТО.
15. Про розробку матеріалів містобудівної документації, а саме: «Детальний
план території, орієнтовною площею
1,4 га, для будівництва закладів торгівлі в межах вулиць Вокзальна, Г.
Сковороди, пров. Вокзальний та існуючої житлової і громадської забудови
м. Буча Київської області»
16. Про вирішення питань регулювання земельних відносин громадян,
підприємств, установ та організацій.
17. Депутатські запити.
18. Різне.

СУСПІЛЬСТВО

«Муніципальна няня»

Міністерство соціальної політики України розробило зміни до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», якими, зокрема, визначається, що:
−− компенсація за муніципальну няню
надається за умови зайнятості кожного
з батьків (за винятком здійснення догляду за дитиною з інвалідністю, у яких
одночасно народилось троє і більше дітей або якщо один з батьків є особою з
інвалідністю І, II групи);
−− компенсація не може бути більшою
за сплачену батьками муніципальній
няні вартості послуги з догляду;
−− розмір компенсації за догляд за дитиною з інвалідністю збільшено до
двох прожиткових мінімумів на дітей
віком до шести років

Асоціація міст України надала пропозиції
до розроблених Мінсоцполітики змін.
Зокрема, АМУ пропонує:

−− визначити дії отримувачів послуги «муніципальна няня» після затвердження
Урядом відповідних змін;
−− в Порядку не визначено порядок дій муніципальних нянь та отримувачів послуги «муніципальна няня» після затвердження змін. АМУ пропонує визначити, що протягом місяця з дня набрання чинності цієї постанови отримувач
послуги «муніципальна няня» подає всі передбачені змінами документи/відомості у паперовій або електронній формі для підтвердження права на продовження компенсаційної виплати. У разі ненадання цих документів у вказаний
термін – виплата відшкодування послуги припиняється з місяця, що настає
за місяцем виникнення таких обставин;
−− удосконалити механізм розрахунку суми відшкодування за послугу «муніципальна няня».
−− порядком визначено, що відшкодування вартості послуги «муніципальна
няня» виплачується за здійснення догляду за дитиною протягом місяця. В той
же час, Порядком не встановлено, в якому обсязі виплачується відшкодування послуги за неповний місяць. АМУ пропонує уточнити механізм розрахунку суми відшкодування за неповний місяць;
−− встановити єдину граничну чисельність дітей, за якими може доглядати муніципальна няня, яка є юридичною особою та ФОП;
−− порядком визначається гранична чисельність дітей, за якими може доглядати
муніципальна няня, яка є юридичною особою. В той же час, така норма відсутня для муніципальної няні, яка є фізичною особою. З метою уникнення
корупційних ризиків АМУ пропонує визначити, що і для юридичних, і для
фізичних осіб гранична чисельність дітей, за якими може доглядати муніципальна няня, становить 10 дітей;
−− визначити взаємодію об’єднаної територіальної громади з відповідним органом соцзахисту;
−− оскільки компенсацію за послугу «муніципальна няня» призначають органи
соцзахисту міських рад міст обласного значення та райдержадміністрацій,
необхідно врегулювати механізм взаємодії між об’єднаними територіальними громадами та відповідними органами соцзахисту;
−− уточнити спосіб та механізм здійснення контролю органів соцзахисту за додержанням законодавства муніципальними нянями.
Із тексту Порядку не зрозуміло, як відслідковувати зайнятість кожного з
батьків, яким чином контролювати кількість складених договорів муніципальною нянею і як перевіряти чисельність дітей, за якими здійснюється догляд.

Батькам на замітку

Грошова компенсація вартості «пакунка малюка» дітям, що народилися у
2020 році та не отримали його.

У

правління соціального захисту населення Бучанської міської ради
інформує щодо змін забезпечення допомогою «пакунок малюка» новонароджених дітей.
3 березня 2020 року було ухвалено
постанову Кабінету Міністрів України
№ 172 «Деякі питання забезпечення
дитини при народженні одноразовою
натуральною допомогою «пакунок малюка». Відповідно до цієї постанови
у 2020 році закупка одноразової натуральної допомоги за рахунок коштів
державного бюджету проводиться централізованою закупівельною організацією – державна установа «Професійні
закупівлі».
Проте 30.06.2020 року за результатом розгляду скарг учасників закупівлі, Антимонопольний комітет України
ухвалив рішення скасувати процедуру
закупівлі одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».
Мінсоцполітики з метою забезпечення кожної дитини, яка народилася
у 2020 році, «пакунком малюка» розро-

блено проєкт урядового рішення, яким
передбачається запровадити виплату
грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок
малюка» на дітей, які народились у 2020
році, та не були забезпечені цією допомогою.
Питання забезпечення допомогою
«пакунок малюка» новонароджених дітей в усіх регіонах України перебуває на
постійному контролі Мінсоцполітики.

єдина родина
Особитість

Відверта розмова з головою сільської ради Гаврилівки
2001-2006 років
Микола Іванович Крочак 5 травня 2020 року відзначив 70-річний ювілей. У розмові з журналістами «БН” Микола Іванович розповів про свій життєвий шлях.
икола Крочак закінчив Немішаєв
ський
агротехнічний
коледж,
Білоцерківський інститут, вивчився в
аспірантурі Інституту ветеринарної медицини та досяг неабияких висот у професії. Заслужений лікар ветеринарної
медицини України має 50 років стажу.
– Миколо Івановичу, розкажіть про
свою роботу в громаді, які перші кроки?
– На території села Гаврилівка була збудована одна з найбільших в УРСР птахофабрика ДППЗ «Поліський». І саме там я
розпочинав свою трудову діяльність з посади заступника директора по реалізації.
Через багато років сумлінної праці
Микола Корчак висунув свою кандидатуру на посаду голови села Гаврилівка.

Шановний Миколо Івановичу!
Прийміть наші сердечні вітання і
найкращі побажання з нагоди Вашого
ювілею! Нехай невичерпна енергія,
оптимізм і надалі будуть Вашими
постійними супутниками в житті,
а доля подарує багато світлих літ у
мирі та добробуті. Бажаю Вам святкового настрою, доброго здоров’я, довгих років життя, великого людського
щастя та благополуччя.
На виборах було п‘ять кандидатів, але
Микола Іванович отримав абсолютну
більшість голосів, і в 2001 році очолив
Гаврилівку та вніс неабиякий вклад у

розвиток села. Робота в органах місцевого самоврядування ніколи не була спокійною, розміреною, передбачуваною.
Кожний день потрібно було вирішувати важливі питання життєдіяльності
громади.
Пропрацювавши до 2006 року, перейшов до Міністерства сільського господарства у Державний департамент вете-

ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО

КОРИСНО ЗНАТИ

Сучасний навчальний заклад –
це якісна освіта

Нова бібліотека працює
за попереднім записом

Нещодавно вчителі і батьки долучилися до перевезення необхідного обладнання у новозбудований освітній заклад по вул. Вишнева. У класах вже
завершується монтаж парт та інтерактивних дошок за стандартами Нової
української школи. Адже сучасний навчальний заклад – це, насамперед,
нові стандарти освіти для здобуття знань, зокрема й впровадження інклюзивної освіти.

С

О

станні приготування до відкриття закладу, добудова якого стала
можливою завдяки проєкту «Велике
будівництво», вийшли на фінішну пряму. І «Бучанські новини» вирішили поцікавитися у батьків, учні яких навчатимуться в сучасному закладі, про їхні
відчуття та сподівання.
Батько двох дітей: Діани (7 клас) та
Леона (5 клас), Денис Пікалов прокоментував події так:
– Відчуваємо величезну радість! – з
ентузіазмом ділиться емоціями Денис
Олександрович. – Ми дійсно пишаємося
тим, що сьогодні Бучанська міська рада
та керівництво навчального закладу роблять значні кроки назустріч не
тільки батькам і дітям, а й усій системі освітнього виховання.
Чоловік висловив великі сподівання, що традиції, які були в Бучанській
українській гімназії будуть наслідувані
і в новій школі.
– Я, як батько, абсолютно впевнений
в тому, що наявність у Бучі такого су-

учасний навчальний заклад – це,
насамперед, нові стандарти освіти
для здобуття знань.
Нова українська школа – це отримання знань, навичок, досвіду, які допоможуть у подальшому конкурувати
на ринку праці не лише країни, а й
світу.
Саме тому питання технічного забезпечення кожного кабінету виходить чи не на перший план.
Не обійшли увагою питання доступності закладу для подальшого впровадження у громаді інклюзивної освіти.

Енергозберігаючі технології працюватимуть на даху будівлі і забезпечуватимуть заклад теплою водою.
А батьки, із закріплених до закладу
вулиць рішенням виконкому, поспішають оформити дітей у початкову школу.
часного навчального закладу є запорукою того, що місто буде в центрі уваги
фахових, молодих спеціалістів, для яких

Футбольний матч
задля порятунку
дитини

Людська доброта та щирість – це велика сила, яка долає будь-які перепони задля порятунку найдорожчого, що є у цьому світі, життя!

Т

ак і цього разу, аби зібрати кошти для
порятунку пластуна Романа, в Бучі
відбувся благодійний футбольний матч
між командами:

питання освіти дітей – це питання
якості життя та розвитку. Адже майбутнє починається з добротної освіти, – зазначив пан Пікалов.

Батьки й учні неймовірно щасливі,
що період очікування завершений і
сподіваються, що першого вересня діти
будуть навчатися безпосередньо в класах, а не тільки дистанційно.

БЛАГОДІЙНІСТЬ

Молодіжна рада Бучанської ОТГ та
Київська Округа “Пласт – НСОУ”.
Перемогу здобула команда нашої
громади. Віримо, що зусилля цих обох
команд допоможуть врятувати життя
Роману!

Спілкувалася
Ірина Паясь

Нагадаємо, що в юного бучанця виявили новоутворення в головному
мозку, розміром 38×45×33, в області 4-го шлуночка (епендимома). Він
потребує операції в клініці Бонна.
Загальна сума лікування – 110.000 €
Ми всі теж можемо допомогти. Для
однієї сім’ї – це величезні гроші, а гуртом ми можемо допомогти врятувати
життя Роми!
Номер банківської картки мами
Коваленко Світлани 5168 7422
0616 3077.

Оновлення інформаційного простору привело до відповідних
змін у суспільному світогляді. Це,
в свою чергу, висуває нові вимоги
до інформаційних джерел, якими
є бібліотечні установи.
і шкільних років ми звикли до
певного образу бібліотеки: книжне зібрання, формуляри та печатки
на книжках. Проте сьогодні виросло
нове покоління, новий тип читачів, а
отже все змінюється.
Виникла необхідність сформувати
новий, збагачений образ бібліотеки,
що відповідає тенденціям розвитку
інфосфери.
«Бібліотека повинна давати більше,
ніж очікують користувачі. Сьогодні
успіх приносять насамперед нові ідеї;
мислення не проблемами, а можливостями», – переконаний Бучанський
міський голова Анатолій Федорук.
У Бучі публічна бібліотека після
зняття карантинних обмежень стане
центром громадського життя, інноваційного розвитку громади. На даний
час бібліотечний фонд уже поповнився новими книжками.
Бібліотечний простір після повноцінного відкриття буде включати:
−− ІТ, традиційні та нові послуги;
−− стане територією розвитку стартапів;
−− буде джерелом для отримання якісних новин, освіти та розвитку, офіційної інформації та інтелектуального дозвілля.
Тимчасово обслуговування користувачів здійснюватиметься лише за
попереднім записом і без прямого допуску до бібліотечних фондів.
Графік роботи з вівторка по суботу,
з 10-00 до 18-00.
Записатись можна за телефоном
066-882-58-09, 04597 -25- 6 -74.

З
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ринарної медицини, якому присвятив ще
10 років свого трудового стажу.
– Чим багата Гаврилівка, які перспективи має?
– Село розташоване у мальовничому
місці: ліс, озера. У нас є територія, ресурси, невелика віддаленість від Києва.
Наразі Гарвилівка розквітає: зроблені
тротуари, проводяться роботи з озеленення села, на вулицях чисто та комфортно. Був зроблений неймовірно гарний дитячий майданчик. До літнього
сезону провели чистку ставка.
– Як колишній посадовець органу
самоврядування поділіться, як відноситеся до реформи децентралізації? Ви
вірите у неї?
– Звичайно. Реформа необхідна і довела свою ефективність.
Я впевнений, що головні успіхи – попереду. Головне – миру нашій землі, добра,
взаємодопомоги. Переконаний, що ми
зможемо створити та розбудувати процвітаючу громаду.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Реформа необхідна
і довела свою ефективність

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

3

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

№ 28 від 17 липня 2020 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

4

На часі

Голова ради учасників АТО/ООС Віталій Баранов:

«Має бути реальна програма для ветеранів
і місцевого бюджету»
Віталія Анатолійовича призначено позаштатним радником голови Київської
обласної держадміністрації Василя Володіна у справах учасників АТО/ООС,
а також головою Координаційної ради ветеранів при КОДА. І ми вже писали
у № 26 БН, що Віталія Баранова обрали головою дорадчого органу – Ради
учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС при Бучанській міській раді.
оординаційна рада має на меті нала- йове завдання в Донецькому аеропорту
годити ефективну взаємодію органів та околиці Донецька: Опитне, Водяне,
виконавчої влади та органів місцевого Піски.
З 22 січня 2015 року очолив командусамоврядування з громадськістю, врахувати громадську думку під час реалі- вання батальйоном.
Віталій Баранов є співзасновником ГО
зації державної політики з підтримки
ветеранів війни та членів їхніх сімей у «Об’єднані війною. 90-й батальйон», яке
займається допомогою і всебічною підКиївській області.
Нам вдалось поспілкувалися з Віталієм тримкою ветеранів, волонтерів і сімей
Барановим про проблеми учасників загиблих в зоні АТО. А також військоАТО/ООС після повернення додому та во-патріотичним вихованням українпро нову програму соціальної підтримки ської молоді.
бійців, яка має на меті допомогти та підЗа особисту мужність, сумлінне та
бездоганне служіння Українському натримати українських захисників.
Розмова з Віталієм Анатолійовичем родові, зразкове виконання військонадихнула і вселила надію, що вдасться вого обов›язку Віталія Анатолійовича
реалізувати всі задумані плани, тому що було нагороджено орденами Богдана
вони мають дуже важливу мету – повер- Хмельницького II та III ступенів.
З 2018 року є заступником голови
нути до нормального життя наших друзів, коханих, братів чи батьків, які не по- Товариства сприяння обороні України.
– З якими проблемами сьогодні стибоялись стати на захист Батьківщини та
оберігають наше мирне життя і сьогодні. каються учасники АТО/ООС після по– Розкажіть читачам, який шлях ви вернення додому.
пройшли до того, як стали радником
– Проблеми соціального захисту та
голови КОДА у справах учасників АТО/ адаптації до мирного життя.
ООС?
Хлопці стали на захист своєї
– У 1988 році закінчив Кам›янець- Батьківщини з перших днів війни, приПодільське вище військове інженер- йшовши з мирних професій. Розумієте,
но-командне училище. З 1988 року по війна змінює світогляд людини, яка по2004 рік проходив службу в Збройних тім по-іншому дивиться на події, що відсилах: командир інженерного взводу, буваються в країні.
роти, батальйону, заступник командира
Найважливіше і першочергове, це вивійськової частини з озброєння. У 2004 вести хлопців зі стану війни, психологічроці звільнений у запас ЗС України.
но людина довго не може перебувати у
З грудня 2013 року брав участь у цьому стані.
Революції Гідності. Після окупації Криму
Тому надважливо – психологічна рета вторгнення в Україну російських абілітація в комплексі. Вона не повинна
збройних сил добровільно пішов до ЗС йти окремо від соціальної. Навіть якщо
України та став на захист Батьківщини. з ветераном працює психолог і досягає
У вересні 2014 року був мобілізований гарних результатів, все одно, коли чолодо 90-го окремого аеромобільно-десант- вік повертається додому і розуміє, що в
ного батальйону на посаду помічника нього немає роботи і він не може прогокомандира батальйону з оперативного дувати сім’ю, це знову все ламає. І тоді на
забезпечення. Батальйон виконував бо- всій цій психологічній реабілітації мож-

К

Переможець

Микита Качанов –

кращий на Ukrainian Brain Bee–2020
Учню Бучанської школи № 4 Микиті Качанову карантин не завадив
взяти участь і перемогти у Всеукраїнському нейроконкурсі.
е змагання серед школярів із нейронаук (будова й функціонування нервової системи), яке є частиною
Міжнародного конкурсу International
Brain Bee. Змагання проходять в два
етапи. Перший, відбірковий, організовано шляхом тестування через
Інтернет. Зазвичай він відбувається
у березні під час Всесвітнього тижня
мозку.
Завдання містять запитання про будову та функції головних складових нервової системи, причини та шляхи корекції
поширених нервових хвороб, тощо.
Переможців відбіркового туру запрошують на фінал, що проходить
у провідному науково-дослідному
центрі в галузі нейронаук – Інституті
фізіології ім. О. О. Богомольця Націо
нальної академії наук України в Києві.
Тут учні мають продемонструвати
не тільки теоретичні знання, а й ідентифікувати нервові структури на анатомічних та гістологічних препаратах.
Фінал відбувається виключно англійською мовою.
Визначений національний чемпіон
представить
Україну
на
Міжнародному змаганні International
Brain Bee.

Ц

Віталій Баранов – підполковник
Збройних сил України, учасник російсько-української війни, захисник
Донецького аеропорту, командир 90го окремого аеромобільно-десантного
батальйону, співзасновник і голова
Всеукраїнської громадської організації
«Об’єднані війною. 90-й батальйон»,
заступник голови Товариства сприяння обороні України.
на поставити хрест, вона стає марною.
Тому, перш за все, потрібно вирішувати
питання соціальні. Якщо ветерани матимуть роботу й гідну заробітну плату,
частина психологічних проблем зникне.
Віталій Анатолійович розповідає, що
всі хлопці різні, і їхня адаптація залежить
і від їхнього темпераменту. Флегматики
тримають і переживають все в собі. Вони
більше за інших схильні до суїциду. А холерики часто проявляють агресію. Деякі
хлопці, переступаючи цей поріг там, у
мирному житті починають вважати себе
всесильними і повертають не на той шлях.
– Нас завжди вчили, що людське життя
– найцінніше, але на війні це змінюється. Убивши ворога, все одно розумієш,
що він чийсь батько чи син. З цим важко
жити.
Ми хочемо на законодавчому рівні ухвалити закон, у якому учасники війни мають кожні пів року приходити на прийом
до професійного психолога, а ще проходити комплексне обстеження стану здоров’я. Ми часто не знаходимо часу на це, а
потім втрачаємо людей, тому що вони не

 Ворзель

Знайомство зблизька
зважають на себе, не звертаються по допомогу. Хворобу можна було попередити,
але ми вже боремося з тяжкими наслідками байдужого ставлення до себе.
– Ветерани мають змогу лікуватись у
професійних лікарнях для військових,
чи це також проблема?
– Київська область – єдина в Україні,
яка не має шпиталю для ветеранів.
Наразі тривають перемовини, і маю надію, що незабаром цю проблему буде
розв’язано.
– Наразі буде розроблятись програма соціальної підтримки, вона інноваційно відрізнятиметься від попередньої. Що потрібно зробити, щоб вона
дійсно працювала?
– Була створена Координаційна рада
при КОДА, до якої входять представники
органів влади зі всіх районів Київщини.
Вони подаватимуть свої пропозиції, і ми
спільно розробимо нову програму, яка
пройде обговорення і у ветеранському
середовищі, і в органах влади. Ми розуміємо, що можемо написати, що захочемо, але все повинно мати матеріальне
підґрунтя. Має бути реальна програма
для ветеранів і місцевого бюджету, це
важливо, і тоді все працюватиме.
Віталій Анатолійович є одним з організаторів проведення Ходи ветеранів у
День Незалежності України.
– Мета такого заходу – об’єднання ветеранів задля збереження цілісності, суверенітету та незалежності України.
За його словами, 24 серпня всі ветерани мають об›єднатися і показати свою
силу і бажання разом боронити Україну.
– Ця хода продемонструє загарбникам,
що незважаючи на все, у нас сильний дух
народу. Ми цим маршем дамо зрозуміти, що у нас є люди, які здатні захистити
країну.
Хочемо щоб в перших лавах Ходу
очолили родини загиблих Героїв, потім
хлопці, які залишили своє здоров’я на
полі бою. Ще плануємо організувати колону волонтерів і медиків, а за нею кінологів із собаками.
Хода ветеранів відбудеться у Києві.
Організатори мають на меті пройти від
червоного корпусу університету імені
Тараса Шевченка, далі Хрещатиком, піднятись на Михайлівську площу до Стіни
пам’яті, віддати шану загиблим товаришам і послухати молебень.
Спілкувалась Ірина Паясь

Захисники України

Усе для дітей –
оновлення
освітнього
закладу

Нагорода
для бучанського
Героя

Світлі коридори, свіжа фарба на
стінах, оновлена підлога – усе це
результат ремонту приміщення
Ворзельської школи №5.

Наказом Міністра оборони України від 02.03.2020 року №101 нагороджено відзнакою Міністерства оборони України медаллю
«За поранення» (важке) старшого
сержанта КУДРЮ Олексія Вікторовича.

М

аємо надію, що 1 вересня учні зустрінуться в школі та відновлять
заняття у своїх класах.

Створення
природної краси

Парки, сквери та лісосмуги є оазами природної енергії в будь-якому
куточку міста чи села.

О

сь і у Ворзелі тривають роботи над
створенням скверу в одному з мікрорайонів селища, де з’явиться ще
одна зона для відпочинку, а нові дерева
та кущі прикрасять алеї.
Краса неймовірна!

З

аслужену нагороду Олексій отримав із рук комісара ІрпінськоБучанського ОМВК Володимира
Кондратенка перед строєм військовослужбовців військового комісаріату.
Історію бучанця Олексія Кудрі журналісти розповіли у № 7 «БН».

ТЕЛЕПРОГРАМА 20–26 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».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,12:10,13:05,14:00,14:55,15:50
«Розсмiши комiка».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:30 Т/с «Кухня».
22:40,5:30 «Грошi».
23:55 «Дубiнiзми».
0:15 Х/ф «Мiст шпигунiв». (16+).
2:45 Трилер «Реквiєм за вбивцею».
(16+).

Iнтер

5:15 «Слiдство вели...» з Л. Каневським».
6:50 «Речдок».
8:35,18:00,19:00,1:30 «Стосується
кожного».
10:25 Х/ф «Доктор «Т» i його
жiнки». (16+).
12:40 Х/ф «Ларрi Краун». (16+).
14:35 Х/ф «Як вкрасти дiамант».
(16+).
16:20 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Сiмейна хронiка».
22:00 Ювiлейний вечiр групи
«Сябри».
23:40 Т/с «Територiя краси».
2:20,4:05 «Подробицi» - «Час».
3:05 «Орел i решка. Морський
сезон».
4:50 «Телемагазин».

ICTV

4:30 Скарб нацiї.
4:40 Еврика!
4:50 Служба розшуку дiтей.
4:55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40 Громадянська оборона.
6:30 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Не дай себе ошукати.
11:25,13:25 Х/ф «Iдеальна втеча».
(16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:50,16:25 Х/ф «Два стволи». (16+).
16:30 Х/ф «Шпигунка». (16+).
18:45,21:10 Факти. Вечiр.
20:05,21:30 Х/ф «Початковий код».
(16+).

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/ф.
7:20 Вар`яти. (12+).
8:10 Improv Live Show. (12+).
9:10 Х/ф «Подорож єдинорога».
12:50 Х/ф «Вiйна богiв». (16+).
15:00 Х/ф «Геракл: Народження
легенди». (16+).
16:50 Аферисти в мережах. (16+).
19:00 Ревiзор.
21:00 Х/ф «З мене досить». (16+).
23:10 Х/ф «Каральниця». (16+).
1:10 Х/ф «Лiс примар». (16+).
2:55 Служба розшуку дiтей.
3:00 Зона ночi.
4:10 Абзац.

СТБ

5:15 Т/с «Комiсар Рекс».
8:55 Зваженi та щасливi 9. (12+).
12:55,14:50 Вагiтна у 16. (16+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:30 Т/с «Крiпосна». (16+).
18:15 Один за всiх. (16+).
20:15,22:45 Т/с «Акушерка». (12+).
23:00 Т/с «Вербна недiля». (16+).
1:10 Т/с «Анна-детектив». (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.
9:30,4:10 Реальна мiстика.
12:30 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
(12+).
14:30,15:30 Т/с «Жiночий лiкар 3».
(16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Коротке слово «нi», 1 i 2
с. (16+).
23:20 Т/с «Коротке слово «нi», 3 с.
(16+).
0:15 Т/с «Сурогатна мати», 1 с. (12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Сурогатна мати». (12+).

ТК «Київ»

8:00 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 Мексики», 1 i 2 с.
16:00 Т/с «Мердок», 39 с. (12+).
18:00 3Х4.
19:15 Вартовi столицi.
19:30 Радар.
19:40,23:25 Служба порятунку.
20:00 Т/с «Окупованi», 19 с. (16+).
22:00 Т/с «Мердок», 40 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 Мексики», 3 i 4 с.
0:50,6:30 «Тут i зараз».
2:45 Цивiлiзацiя Incognita.
4:30 Життєвi iсторiї.
7:30 Мультляндiя.

Відповіді
на сканворд
у № 27

Вівторок, 21 липня

UA:Перший

6:00 Додолики.
6:35 М/с «Книга джунглiв».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:0
0,23:15,1:25,5:20 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:30
,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 «Грандiознi подорожi американською залiзницею». «Грандiознi
подорожi залiзницею Аляски та
Канади».
16:30 Т/с «Мiстер Селфрiдж». (16+).
17:30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18:55,22:15 Д/с «Дикi тварини».
19:30 Д/с «Суперчуття».
21:40 Нашi грошi.
0:00 Перша шпальта.
3:30 Д/ф «Одесити на Донбасi».
(12+).
4:25 Д/ф «Перехрестя Балу». (12+).

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».
11:15,12:45,14:50 «Мiняю жiнку».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:30 Т/с «Кухня».
22:10 Бойовик «Геркулес». (16+).
0:05 Х/ф «Темнi уми». (12+).
1:50 Х/ф «Виття: Переродження».
(18+).
3:35 «Любий, ми переїжджаємо».
5:30 «Українськi сенсацiї».

Iнтер

5:20 «Слiдство вели...» з Л. Каневським».
6:55,14:25,15:20,16:10 «Речдок».
8:45,18:00,19:00,1:25 «Стосується
кожного».
9:40 «Корисна програма».
10:45 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
11:40 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
(12+).
13:25 Т/с «Чудова Ранi». (16+).

17:00 «Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Сiмейна хронiка».
22:00 «Слов`янський базар у Вiтебську 2020».
23:40 Т/с «Територiя краси».
2:20,4:10 «Подробицi» - «Час».
3:05 «Орел i решка. Морський
сезон».
4:55 «Телемагазин».

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:25 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40,20:20 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
10:15,13:20,21:25 Т/с «Розтин
покаже». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:40,16:25 Х/ф «Пiсля заходу
сонця». (16+).
17:00 Х/ф «Початковий код». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
22:20 Т/с «Таємнi дверi». (16+).
23:30,3:15 Т/с «Винищувачi». (12+).
1:15 Х/ф «Чорний дощ». (16+).

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/ф.
7:20 Вар`яти. (12+).
9:20 Т/с «Грiмм». (16+).
11:10 Х/ф «Iсторiя вiчного кохання».
13:50 Екси. (16+).
15:20,18:00,19:00 Аферисти в
мережах. (16+).
21:00 Х/ф «I прийшов павук». (16+).
23:10 Х/ф «Трiска». (16+).
1:10 Т/с «Загубленi». (16+).
2:40 Зона ночi.
4:10 Абзац.

СТБ

4:20 Т/с «Комiсар Рекс».
10:00 Т/с «Коли ми вдома».
11:00 Зваженi та щасливi 9. (12+).

13:00 Вагiтна у 16. (16+).
14:10,14:50 Т/с «Крiпосна». (16+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:15 Один за всiх. (16+).
20:15,22:45 Т/с «Акушерка». (12+).
23:05 Т/с «Вербна недiля». (16+).
1:15 Т/с «Анна-детектив». (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.
9:30,4:45 Реальна мiстика.
12:30 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
(12+).
14:30,15:30 Т/с «Жiночий лiкар 3».
(16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Коротке слово «нi», 4 i 5
с. (16+).
23:20 Контролер.
0:00 Т/с «Коротке слово «нi», 6 с.
(16+).
1:00 Т/с «Кров янгола», 1 с. (12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Кров янгола». (12+).

ТК «Київ»

8:00 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.
10:40,11:30,12:10,15:55,16:50,22:50
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».
12:20 Прогулянки мiстом.
12:50 Shopping. Марафон.
13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,1:00
Київ. NewsRoom.
14:00 Д/с «Смаки Мексики», 3 i 4 с.
16:00 Т/с «Мердок», 40 с. (12+).
18:00 Д/с «Смаки Мексики», 5 i 6 с.
19:15 Вартовi столицi.
19:30 Радар.
19:40,23:25 Київськi iсторiї.
20:00 Т/с «Окупованi», 20 с. (16+).
22:00 Т/с «Мердок», 41 с. (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:00 Час-тайм.
23:55 Голос Америки з Вашингтону.

0:00,6:30 «Тут i зараз».
1:55,5:30 Цивiлiзацiя Incognita.
3:30 Життєвi iсторiї.
7:30 Мультляндiя.

Середа, 22 липня

UA:Перший

6:00 Додолики.
6:35 М/с «Книга джунглiв».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:0
0,23:15,1:25,5:20 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:30
,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 «Грандiознi подорожi американською залiзницею». «Грандiознi
подорожi залiзницею Аляски та
Канади».
16:30 Т/с «Мiстер Селфрiдж». (16+).
17:30 Нашi грошi.
18:55,22:15 Д/с «Дикi тварини».
19:30 Д/с «Боротьба за виживання».
21:40 Бюджетники.
0:00 Спiльно.
3:30 Д/ф «Перехрестя Балу». (12+).
4:25 Д/ф «Вiйна на нульовому
кiлометрi». (12+).

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».
11:20,12:30,14:35 «Мiняю жiнку».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:30 Т/с «Кухня».
22:10 Бойовик «Становлення
легенди». (16+).
0:50 Х/ф «Пригоди Посейдона».

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

UA:Перший

6:00 Додолики.
6:35 М/с «Попелюшка».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:0
0,23:15,1:25,3:30,5:20 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20
,0:30,1:55,4:00 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 «Грандiознi подорожi американською залiзницею». «Грандiознi
подорожi залiзницею Аляски та
Канади».
16:30 Т/с «Мiстер Селфрiдж». (16+).
17:30,18:55,22:40 Д/с «Дикi
тварини».
19:30 Д/с «Суперчуття».
21:40 Святi та грiшнi.
0:00 Бюджетники.
4:30 Д/ф «Одесити на Донбасi».
(12+).

22:15 Х/ф «Зелений шершень».
(16+).
0:30 Х/ф «Прибуття». (12+).
2:30 Т/с «Винищувачi». (12+).

Iнтер

5:25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським».
7:00,14:25,15:20,16:10 «Речдок».
8:45,18:00,19:00,1:25 «Стосується
кожного».
9:45 «Корисна програма».
10:45 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
11:40 Т/с «Не вiдпускай мою руку».

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

Понеділок, 20 липня
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Народний план розвитку для Бучанської ОТГ
Закінчення. Початок на стор. 1.

ВАЖЛИВО

об’єктів охорони здоров’я.
Учасники зустрічі мали змогу по-

О

лександр Дубінський повідомив, що
Президент Володимир Зеленський
затвердив ідею створення п’ятирічних
планів розвитку для кожної з 69 ОТГ
Київщини. І кожен потенційний кандидат від «Слуги Народу» на голову будьякої ОТГ мусить представити такий план
перед тим, як бути висунутим партією.
«Кожна громада побачить себе в цій історії. Бо децентралізація – це передача
бюджетів на місця, і це вкрай важливо», – сказав голова Київської обласної
організації «Слуги Народу» на Київщині.
«Ми зібралися для того, щоб громадяни разом із владою переглянули плани розвитку всіх громад, які ввійшли
до Бучанської ОТГ. Так ми отримуємо
новий, народний підхід до перерозподілу бюджетів в інтересах кожного члена
громади – молоді, людей середнього та
похилого віку. Всі ваші пропозиції мають
обговорюватися на відкритих слуханнях,
усі слушні та конструктивні накази від
громади мають бути враховані в плані
розвитку вашої ОТГ», – наголосив народний депутат України.
Олександр Дубінський сказав, що орієнтовно до кінця серпня цей план має
бути готовий, а його широке обговорення розпочнеться у вересні.
Ольга Василевська-Смаглюк зазначила, що спільна мета команди «Слуги
Народу» на Київщині – щоб кожна громада мала достатній ресурс для якісного
життя та розвитку.
Представник
«Слуги
Народу»
в Бучанській ОТГ
мер Бучі Анатолій
Федорук
повністю
підтримав
ініціативу
Олександра
Дубінського зі створення п’ятирічного
плану розвитку. «Ми
маємо абсолютно новий виклик та нові
можливості у вигляді
ОТГ. І мусимо всі разом так скласти цю
програму, щоб не помилитися і ефективно рухатися в майбутнє», – сказав Анатолій Федорук.
Він також підтримав децентралізацію
і повідомив, що з 2015 року відбувається зростання місцевого бюджету в частині виконання самоврядних функцій.
Він повідомив, що у вересні цього року
відкриється гімназія на вул. Вишневій,
а в довгобуді на вул. Тургенєвській буде

Народний депутат України,
голова Київської обласної
організації «Слуги Народу»
на Київщині
Олександр Дубінський:
Саме цей план розвитку
стане реальною підставою для звітування влади перед
громадою. Такі звіти відбуватимуться щорічно і, можливо, коригуватимуться за безпосередньої
участі
представників
громади
створено велику базу
для дитячої спортивної школи та інших
спортивних закладів.
Серед
проєктів,
які можуть стати
частиною плану розвитку
Бучанської
ОТГ,
за
словами
Анатолія Федорука:
створення водоканалу Бучанської ОТГ;
відкриття чотирьох
ЦНАПів, щоб зробити
доступними
адміністративні послуги для всіх членів громади; побудова
індустріально-авіаційного хабу на базі
аеропорту «Антонов», який може стати
частиною плану розвитку всієї України;
розвиток громадського транспорту та

Народний
депутат
України,
Ольга
Василевська-Смаглюк:
Ми вже робимо багато
конструктивної роботи
для Бучі та кожної громади, що
ввійшла до вашої ОТГ. І хочемо,
щоб ваше місто, ваші села стали
ще більш гарними та зеленими,
щоб усі ви мали справжнє
європейське життя
Бучанський
міський голова
Анатолій Федорук:
Велике будівництво, оголошене нашим Президентом, –
це не тільки транспортні магістралі. Це й лікарні, школи та інші
об’єкти соціальної інфраструктури. Завдяки децентралізації ми
отримали можливість суттєво
покращити життя нашої громади. А в Бучанській ОТГ
зможемо зробити це ще
краще

ставити
запитання
Олександру
Дубінському, Ользі
ВасилевськійСмаглюк та Анатолію
Федоруку й отримати вичерпні відповіді. Представники
Бучанської ОТГ безпосередньо на зустрічі заповнили накази,
в яких виклали свої
пропозиції до плану
розвитку. Ці накази
вже взято до роботи.

громади

К

ип’ячевський чоловічий монастир
Казанської ікони Божої Матері –
це обитель, розташована в урочищі
Кип`яче, недалеко від селища Чоповичі
Житомирської області. Відомий далеко за
межами Житомирщини через джерело з
цілющою водою, яке з’явилося на місці, де
знайшли ікону Божої Матері. Саме урочище
отримало таку назву завдяки споконвічним
переказам про воду, яка била з такою силою,
що здавалося наче вона кипить.
Щоб скупатися в озері, де б’є ключ з
цілющою водою, вам потрібно лише з вірою у серці пройтися лісовою стежкою,
через місточок до святої водойми.
Біля озера є дві невеличкі будівлі, зроблені з деревини, де всі охочі скупатися
мають переодягнутися у довгі сорочки.
Один будиночок для чоловіків, інший
для жінок.

Перед тим, як входити до святого джерела треба помолитися на очищення.
Після благодатного омивання необхідно
промовити другу молитву, дякуючи за
отримані сили та здоров’я.
Відповідні молитви представлено біля
входу у воду, тож вам потрібно тільки
прочитати заповітні рядки й віддатися
на волю святої води, яка надзвичайно холодна, можна сказати крижана, навіть за
спекотної погоди.
Після очищення не можна ходити в
мокрому одязі, слід переодягнутися, а
сорочку, в якій омивалися, треба вдома

просушити та зберігати як оберіг від всіх
хвороб. Прати її не слід. А якщо занедужаєте, то одягніть вбрання та відчуйте,
як ваші сили повертаються…
Біля озера з джерелом є невеличка церква, в якій проходить служба. Як тільки
переступите поріг, ви одразу зрозумієте
всю силу святого місця, бо намолені молитвами служителів церкви образи святих немов живі будуть дивитися на вас з
усіх ікон святого храму…
З-під церви ключами б’ють джерела,
вода яких дарує силу та здоров’я. Кожен
охочий може набрати святої води скільки забажає й пити її, насичуючи святою
силою не тільки тіло, а й душу та серце.
Адже без віри у Бога вода та місце не
принесуть благословенного зцілення…
Поряд з чоловічим розбудовується жіночий монастир Казанської ікони, який
потопає в пахощах троянд та неймовірної

Любов та взаєморозуміння –
секрет щасливого сімейства Магдиків

Родина Магдиків, що проживає в Бучі, відома багатьом як дружна та активна, яка поважає традиційні сімейні цінності та має великий потенціал до саморозвитку кожного члена сім’ї. В цьому сімействі батьки і діти це особистості, що шанують один одного, допомагають та підтримують у важку хвилину.

Ж

урналісти «БН» познайомилися з
цією чудовою родиною, коли проходив фоточелендж «День вишиванки –
День української родини», який організував Бучанський центр позашкільної
роботи. Тоді участь у конкурсі брали 34
родини, й до слова, всі учасники були просто надзвичайні в українських убраннях.
Переможців фоточеленджу визначили
за найбільшою кількістю «вподобайок»
(лайків), і це виявилася родина Магдиків.
Мама Ірина Магдик поділися враженнями з «БН»:
– Дізналася про фотоконкурс випадково, побачила світлину знайомої на сайті Бучанського ЦПР, яка взяла участь
у цьому челенджі, і заради цікавості
вирішили із сім’єю теж взяти участь у
конкурсі. Не очікували, що отримаємо

перемогу, але було дуже приємно, коли
повідомили результат фоточеленджу, –
ділиться відчуттями пані Ірина.
Батьки сімейства всіляко підтримують своїх дітей у їхньому прагненні до
самовдосконалення та розвитку, і це дає
неабиякі плоди. Адже найстарші Софія,
Олександр і Ваня ведуть дуже активний спосіб життя та не зупиняються на
досягнутому. Приміром донька Софія,
якій 12 років, захоплюється карате, малюванням, рукоділлям та грає на скрипці. Дівчинка дуже талановита і повсякчас тішить батьків своїми успіхами не
тільки в школі, але й у позашкільному
житті. Олександр, якому 10 років, займається дзюдо, бере участь у різноманітних змаганнях і радує батьків тільки
золотом і сріблом. А ще грає в шахи та
вже отримав другий розряд й увійшов до
десятки кращих шахістів Бучі. Хлопчик
навчається гри на трубі, захоплюється
робототехнікою, велоспортом та народними танцями. Також Саша має хист до
складання кубика-рубика та подужав
близько 30 видів екземплярів. Ваня грає

на трубі, займається танцями та має велике бажання навчитися жонглювати.
Молодші Тимофій і Соломія ростуть на
радість батькам та пізнають себе, щоб у
майбутньому обрати заняття до душі.
Тато Олександр Михайлович намагається якнайбільше приділяти дітям увагу. Дівчатка, огорнуті татовою любов’ю,
ростуть красунями й розумничками.
Синів пан Олександр виховує справжніми чоловіками, навчаючи домашнім

кількості різнобарвних квітів і запашних
трав. Місцеві монахині власноруч випікають запашну випічку та виготовляють
натуральну молочну продукцію з використанням молока власних корів.
В монастирях представлена освячена
продукція у вигляді оберегів: ікон, прикрас, книг, рушників та інших церковних
атрибутів, які кожен бажаючий може придбати на власний смак. Це ж стосується
молочних і хлібних продуктових виробів.
Це справді Божественне місце. Виходячи
з монастиря, ви можете відчути, що ноги
вас не слухаються, дуже хочеться спати й
стан немов уві сні. Однак уже наступного
дня ви відчуєте себе неймовірно добре й
легко, думок негативних як і не було, хочеться жити та радіти життю…
Тетяна Домарєва

РОДИНА
справам: розетку полагодити чи поличку
прикрутити, адже сам має золоті руки.
Разом грають у футбол, катаються на велосипедах та активно відпочивають.
Ірина Володимирівна власним прикладом показує, як важливо розвиватися, адже й сама цієї зими отримала третю
вищу освіту. Пані Ірина встигає не тільки поратися вдома та працювати на роботі, а ще й навчатися та всіляко сприяти
розвитку власних дітей. Звісно, чоловік
Олександр у всьому підтримує дружину,
любить та цінує її вже багато років. До
слова 14 липня ця чудова пара відсвяткувала 15-ту річницю весілля. Секрет
щасливого подружнього життя Ірина
Магдик бачить у вмінні слухати й відчувати один одного, любити та поважати:
– Між чоловіком і дружиною має бути
взаєморозуміння. Ні в якому разі не можна тримати в собі образи, а навпаки
проговорювати їх. Варто навчитися
слухати один одного й розуміти, – розповідає пані Ірина. – Ми з чоловіком не
ділимо в сім’ї справи на жіночі та чоловічі, а все робимо разом, – поділилася секретами щасливого подружнього
життя Ірина Володимирівна.
Вітаємо Ірину та Олександра з 15 річницею шлюбу – кришталевим весіллям!
Нехай почуття залишаються такими
ж світлими та кришталево чистими!
Щастя, добра та радості!
Підготувала Тетяна Домарєва

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Україна має багато місць, слава про які йде далеко за межі країни. Журналіст
«БН» розповість про куточок святої землі, та не з чуток повідає про свої відчуття та емоції від чудодійного джерела, відвідавши яке ви відновите власні
сили, наберетеся енергії та наснаги…

Подорожуємо Україною

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

Цілюще джерело монастиря Казанської ікони
в урочищі Кип’яче
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
(12+).
13:25 Т/с «Чудова Ранi». (16+).
17:00 «Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Сiмейна хронiка».
22:00 «Слов`янський базар у Вiтебську 2020».
23:40 Т/с «Територiя краси».
2:20,4:10 «Подробицi» - «Час».
3:05 «Орел i решка. Морський
сезон».
4:55 «Телемагазин».

ICTV

4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40,10:10 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
12:00,13:20 Х/ф «Особлива думка».
(16+).
12:45,15:45 Факти. День.
15:25,16:20 Х/ф «Штучний розум».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
21:25 Т/с «Розтин покаже». (16+).
22:25 Т/с «Таємнi дверi». (16+).
23:35,2:45 Т/с «Винищувачi». (12+).

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/ф.
7:20 Вар`яти. (12+).
9:20 Т/с «Грiмм». (16+).
10:50 Х/ф «Три мушкетери». (16+).
13:00 Екси. (16+).
15:10 Любов на виживання. (16+).
17:10,19:00 Хто зверху? (12+).
20:50 Х/ф «Лялька». (16+).
22:50 Х/ф «Сонцестояння». (18+).
1:50 Т/с «Загубленi». (16+).
2:45 Служба розшуку дiтей.
2:50 Зона ночi.
4:10 Абзац.

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

СТБ

5:15 Т/с «Комiсар Рекс».
9:00 Т/с «Коли ми вдома».
11:00 Зваженi та щасливi 9. (12+).
13:00 Вагiтна у 16. (16+).
14:10,14:50 Т/с «Крiпосна». (16+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:15 Один за всiх. (16+).
20:15,22:45 Х/ф «Дiамантова рука».
23:00 Т/с «Вербна недiля». (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.
9:30,4:10 Реальна мiстика.
12:30 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
14:30,15:30 Т/с «Жiночий лiкар 3».
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Коротке слово «нi», 7
i 8 с.
23:20 Т/с «Коротке слово «нi», 9 с.
0:15 Т/с «Коли повертається
минуле», 1 с.

Четвер, 23 липня

UA:Перший

6:00 Додолики.
6:35 М/с «Книга джунглiв».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:
00,23:15,1:25,5:20 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 «Грандiознi подорожi американською залiзницею». «Грандiознi
подорожi залiзницею Аляски та
Канади».
16:30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
17:30 Бюджетники.
18:55,22:15 Д/с «Дикi тварини».
21:40 Схеми. Корупцiя в деталях.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з

«1+1».
7:00,8:00,9:00,16:45,19:30,4:35
«ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих людей».
11:20,12:50,14:50 «Одруження
наослiп».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:30 Т/с «Кухня».
22:10,2:05 Х/ф «Великий дружнiй
велетень».

Iнтер

5:25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським».
6:55,14:25,15:20,16:10 «Речдок».
8:45,18:00,19:00,1:30 «Стосується
кожного».
9:45 «Корисна програма».
10:45 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
11:40 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
(12+).
13:25 Т/с «Чудова Ранi». (16+).
17:00 «Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Сiмейна хронiка».
22:00 «Слов`янський базар у Вiтебську 2020».
23:40 Т/с «Територiя краси».

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.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
11:10,13:20 Т/с «Рiшає Онiстрат».
12:45,15:45 Факти. День.
13:45,16:20 Х/ф «Сфера». (16+).
16:55 Х/ф «Безмежний обрiй».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Анти-зомбi.
21:25 Т/с «Розтин покаже». (16+).
22:25 Т/с «Таємнi дверi». (16+).
23:35 Т/с «Винищувачi». (12+).

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/ф.
7:20 Вар`яти. (12+).
9:20 Т/с «Грiмм». (16+).
10:50 Х/ф «Лялька». (16+).
12:50 Екси. (16+).
15:10 Гастарбайтери.
17:00,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Номiс». (16+).
23:00 Х/ф «Дiвчина в павутинi».

СТБ

5:15 Т/с «Комiсар Рекс».
9:00 Т/с «Коли ми вдома».
11:00 Зваженi та щасливi 9. (12+).
13:00 Вагiтна у 16. (16+).
14:10,14:50 Т/с «Крiпосна». (16+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:15 Один за всiх. (16+).
20:15,22:45 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю».
22:55 Т/с «Вербна недiля». (16+).
1:05 Т/с «Анна-детектив». (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.
9:30,3:15 Реальна мiстика.
12:30 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
14:30,15:30 Т/с «Жiночий лiкар 4».
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Коротке слово «нi»
23:20 По слiдах.

П’ятниця, 24 липня

UA:Перший

6:00 Додолики.
6:35 М/с «Книга джунглiв».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:
00,23:15,1:25,5:20 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.

БЛАНК ПЕРЕДПЛАТИ НА 2020 РІК

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 Перша шпальта.
18:55,21:40 Д/с «Дикi тварини».
19:30 Д/с «Боротьба за виживання».
22:15 Свiтова медицина. Уганда життя пiд рукою.
22:40 Свiтова медицина. Кенiя люди та вулкани.
0:00 Схеми. Корупцiя в деталях.
3:30 Д/ф «Висота 307.5». (12+).

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».
9:25,10:25 «Життя вiдомих людей».
11:20,12:55,14:55 «Одруження
наослiп».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:30 «Лiга смiху. Дайджест».
22:30,0:25 «Вечiрнiй квартал».

Iнтер

5:25 «Слiдство вели...»
з Л. Каневським».
5:50 М/ф.
6:55,14:25,15:20,16:10,0:00 «Речдок».
8:45,18:00,1:55 «Стосується кожного».

20–26 липня 2020 року
СТБ

4:35 Т/с «Вербна недiля». (16+).
6:50,19:00 Наречена для тата 3.
8:50 Врятуйте нашу сiм`ю 2. (16+).
10:40,14:50,18:15 Т/с «Слiпа».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
20:55,22:45 Т/с «Буде страшно посмiхайся». (16+).
23:35 Х/ф «Навчаю грi на гiтарi».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,2:45 Реальна мiстика.
10:40 Т/с «Ти тiльки вiр». (12+).
14:30,15:30 Т/с «Жiночий лiкар 4».
20:10 «Говорить Україна».
22:00 Т/с «Мама моєї дочки», 1 с.
23:20 Т/с «Мама моєї дочки»

Субота, 25 липня

UA:Перший

6:00 Хто в домi хазяїн.
6:35 М/с «Книга джунглiв».
7:00,8:00,9:00,21:00,0:00,2:30,3:45,5
:30 Новини.
7:15 М/с «Листи вiд Фелiкса».
7:50,2:20 Погода.
8:20 Шо? Як?
9:05 Енеїда.
10:10 Х/ф «Мрiя любовi».
12:00,21:20 Д/с «Дикi тварини».

Робота в Київській області смт Гострмель
На столярно-меблеве виробництво потрібні:
• столяр-станочник;
• присадчик; маляр по дереву;
• розпіловщик;
• фрезерувальник.
Заробітна плата за результатами співбесіди
Офіційне працевлаштування.
Хороші умови праці.
5-ти денний робочий тиждень.

Довідки за тел.: (093)5595121 Вікторія
9:45 «Корисна програма».
10:45 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
11:40 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13:25 Т/с «Чудова Ранi». (16+).
17:00 «Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Сiмейне пограбування».
(12+).
22:15 «Слов`янський базар у Вiтебську 2020».

ICTV

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

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/ф.
7:20 Вар`яти. (12+).
9:20 Т/с «Грiмм». (16+).
11:40 Топ-модель по-українськи
16:50 Х/ф «З мене досить». (16+).
19:00 Х/ф «Вiйна свiтiв». (16+).
21:30 Х/ф «Вiйна свiтiв Z». (16+).
23:50 Х/ф «Колiр ночi». (18+).

12:30 Д/с «Подорож вiдкритим
космосом».
13:30 Свiтова медицина. Уганда життя пiд рукою.
14:00 Свiтова медицина. Кенiя люди та вулкани.
14:25 Телепродаж.
15:00 UA:Фольк. Спогади.
16:00 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
16:45 Всенiчне бдiння (ПЦУ).
19:30 Велика вечiрня (УГКЦ).
20:30 Д/с «Боротьба за виживання».
22:00 Х/ф «Звiр». (16+).
0:30 Святi та грiшнi.

Канал «1+1»

6:15,7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 «Свiт навиворiт».
11:05 «Любий, ми переїжджаємо».
17:30 Комедiя «Отже, вiйна».
19:30,5:25 «ТСН».
20:15,22:00 «Вечiрнiй квартал».
23:10,0:10 «Свiтське життя».
1:05 «Лiга смiху. Дайджест».

2:55 Х/ф «Пригоди Посейдона».

Iнтер

6:25 «Слово Предстоятеля».
6:35 Х/ф «Малюк Спiру».
8:00 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Корисна програма».
11:00 Х/ф «Кухарка».
12:25 Х/ф «Погана хороша людина».
14:25,5:20 Х/ф «Хазяїн тайги».
16:00 Х/ф «Єдина».
17:50 Т/с «Два серця», 1 i 2 с.
20:00 «Подробицi».
20:30 Т/с «Два серця», 3 i 4 с.
22:30 Концерт Є. Ваєнги.

ICTV

5:45 Т/с «Марк+Наталка». (16+).
8:00 «На трьох». (16+).
10:00,13:00 Т/с «Розтин покаже».
12:45 Факти. День.
16:40 Х/ф «Шанхайськi лицарi».
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Обладунок Бога».
20:50 Х/ф «Обладунок Бога 2:
Операцiя «Кондор».
22:55 Х/ф «Громобiй». (16+).

Новий канал

6:05 М/ф «Велика котяча втеча».
7:50 Таємний агент.
9:00 Аферисти в мережах. (16+).
11:10,1:40 Вар`яти. (12+).
11:50 Хто зверху? (12+).
13:50 Х/ф «Вiйна свiтiв». (16+).
16:10 Х/ф «Мiсiя нездiйснима».
18:20 Х/ф «Мiсiя нездiйснима 2».
21:00 Х/ф «Мiсiя нездiйснима 3».
23:40 Х/ф «Номiс». (16+).

СТБ

6:45,10:20 Т/с «Доньки-матерi».
9:20 Неймовiрна правда про зiрок.
15:05 Х/ф «Дiамантова рука».
17:05 Х/ф «Iван Васильович змiнює
професiю».
18:55 Звана вечеря. (12+).
22:55 Хата на тата. (12+).

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00,3:15 Сьогоднi.
7:30,4:05 Реальна мiстика.
9:00 Т/с «Артист», 1-6 с. (16+).
15:20 Т/с «Артист». (16+).
17:00 Т/с «Компаньйонка», 1 i 2 с.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Компаньйонка». (12+).
23:00 Т/с «Сестра по спадку», 1-3 с

Неділя, 26 липня

UA:Перший

6:00 Хто в домi хазяїн.
6:35 М/с «Книга джунглiв».
7:00,8:00,8:55,21:00,0:00,2:30,
3:45,5:30 Новини.
7:15 М/с «Листи вiд Фелiкса».
7:50,2:20 Погода.
8:15 Шо? Як?
9:00 Божественна Лiтургiя
Православної Церкви України.
11:00 Недiльна Лiтургiя Української
Греко-Католицької Церкви.
12:30 Недiльна Свята Меса РимськоКатолицької 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».
19:30,21:20 Д/с «Дикi тварини».
20:00 Д/ф «Iндiя: Нацiональний
парк Канха».
22:00 Х/ф «Два днi, одна нiч».

Канал «1+1»

6:15,7:05 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:25,2:50 «Свiт навиворiт».
17:00 Комедiя «1+1». (16+).
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 Драма «Той, що вижив».
0:00 Х/ф «Мюнхен». (16+).

Iнтер

6:50 Концерт Г. Кричевського
«Поїхали».
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 «Мiсце, що будинком
зветься». (12+).
13:50 Т/с «Два серця», 1-4 с. (12+).
17:50 Х/ф «Анжелiка, маркiза янголiв».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Красень зi стажем».
22:30 Х/ф «Доросла дочка, або Тест
на...» (16+).

ICTV

5:20,8:00 Анти-зомбi.
6:10,8:55 Громадянська оборона.
7:00 Секретний фронт.
9:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12:40,13:00 Х/ф «Шанхайськi
лицарi».
12:45 Факти. День.
15:00 Х/ф «Обладунок Бога».
16:40 Х/ф «Обладунок Бога 2:
Операцiя «Кондор».
18:45 Факти тижня.
21:05 Х/ф «Васабi».
22:50 Х/ф «Копи на пiдхватi».

Новий канал

7:20 Ревiзор.
9:20 Таємний агент.
10:50 Х/ф «Мiсiя нездiйснима».
13:00 Х/ф «Мiсiя нездiйснима 2».
15:50 Х/ф «Мiсiя нездiйснима 3».
18:10 Х/ф «Ворог держави». (16+).
21:00 Х/ф «Зроблено в Америцi».
23:10 Х/ф «Каральниця». (16+).

СТБ

6:25 Вiрнi друзi: невiдома версiя.
7:15 Джентльмени удачi: невiдома
версiя. (12+).
8:10 Висота: невiдома версiя.
9:10 Iван Васильович змiнює професiю: невiдома версiя.
10:05 Хата на тата.
19:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Один за всiх. (16+).
22:35 Я соромлюсь свого тiла.

Канал «Україна»

5:50,19:00 Сьогоднi.
6:50,5:20 Реальна мiстика.
8:50 Т/с «Пташка спiвоча».
(12+).
12:50 Т/с «Мама моєї дочки».
16:45 Т/с «Все одно тебе
дочекаюся», 1 i 2 с. (12+).
20:00 Т/с «Все одно тебе
дочекаюся». (12+).
22:15 Х/ф «Пiгулка вiд слiз».
0:15 Шоу Братiв Шумахерiв.

Втрачено посвідчення учасника бойових дій на ім’я Паначук Михайло
Володимирович, серія УБД №107365, видане 24 травня 2018 року, вважати недійсним.
Втрачений атестат про повну загальну середню освіту серія КХ №48742989, виданий Бучанською загальною середньою школою № 4 у 2016 році на ім’я Муравін
Микита Володимирович , вважати недійсним.
Втрачений додаток до атестату про повну загальну середню освіту серія КХ
№48742989, виданий Бучанською загальною середньою школою № 4 у 2016 році на
ім’я Муравін Микита Володимирович, вважати недійсним.
20 липня 2020 року о 12:00 відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) та закріплення межових знаків земельної ділянки за тех.документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
3210800000:01:095:0002, 3210945300:01:095:0030 за адресою вул. Вишнивецького,6.
Просимо власників та землекористувачів суміжних ділянок з’явитись для погодження меж та встановлення межових знаків.
17.07.2020 Відбудеться встановлення та погодження меж земельних ділянок за
адресою смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська 32/3 Свистун Анна Олександрівна.
Просимо з’явитися для погодження меж та підписання акту прийомки-передачі
межових знаків власників суміжних земельних ділянок.
17.07.2020 Відбудеться встановлення та погодження меж земельних ділянок за адресою смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська 32/5 Свистун Олександр
Григорович. Просимо з’явитися для погодження меж та підписання акту прийомки-передачі межових знаків власників суміжних земельних ділянок.
17.07.2020 Відбудеться встановлення та погодження меж земельних ділянок за
адресою смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська 32/4 Свистун Таїсія Андріївна.
Просимо з’явитися для погодження меж та підписання акту прийомки-передачі
межових знаків власників суміжних земельних ділянок.

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
Головний бухгалтер

Вимоги: наявність вищої освіти відповідного професійного спрямування за
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи на відповідних посадах на державній службі, органах місцевого самоврядування не менше
одного року або стаж роботи на відповідних посадах в інших сферах управління
не менше двох років, знання Конституції України, Бюджетний кодекс України,
Законів України «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про Національний
архівний фонд та архівні установи», «Про бюджетні закупівлі»; бюджетне, фінансове та трудове законодавство, казначейське обслуговування бюджетних коштів;
правила та норми охорони праці, знання основ діловодства та правил ділового
етикету, досконале володіння державною мовою, навиками роботи на персональному комп’ютері.
До заяви про участь у конкурсі додаються наступні документи:
• заповнена особова картка,
• копія паспорта, ідентифікаційного коду,
• копії документів про освіту,
• 2 фотокартки розміром 3х4 см,
• декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування за 2019 рік подається у порядку, визначеному Законом України
«Про запобігання корупції» (в електронному вигляді),
посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою,
копія військового (за наявності).
Документи необхідно подавати до архівного відділу Бучанської міської
ради, за адресою: м. Буча, вул. Енергетиків, 12, прим. 414.
Додаткова інформація відносно функціональних обов’язків, розміру та умов
оплати праці надається кадровою службою за телефоном: (04597) 48864, 29605.
Термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів із дня оголошення про проведення конкурсу).

ТАРИФИ

Послуги ультразвукового
дослідження
Бучанський консультативно-діагностичний центр опублікував
інформацію про тарифи на платні
медичні послуги, які надає.
УЛЬТРАЗВУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ:
−− УЗД лімфатичних вузлів 120,00 грн;
−− УЗД
щитоподібної
залози
120,00 грн;
−− УЗД молочних залоз 130,00 грн;
−− грудної залози (у чоловіків) + лімфовузлів 120,00 грн;
−− молочних залоз + лімфовузлів
120,00 грн;
−− щитоподібної залози + лімфовузлів
120,00 грн;
−− УЗД органів черевної порожнини
200,00 грн;
−− органів черевної порожнини + нирки 250,00 грн;
−− УЗД сечовивідної системи (сечовий
міхур, сечоводи, нирки) 150,00 грн;
−− УЗД передміхурової залози + залишкова моча (абдомінально)
200,00 грн;
−− передміхурової залози та сечового
міхура (трансректально) 200,00 грн;
−− передміхурової залози + нирки
та сечоводи (трансабдомінально)
200,00 грн;
−− УЗД калитки 150,00 грн;
−− УЗД нирок 150,00 грн;
−− нирок та наднирників 150,00 грн;
−− гінекологічне дослідження (абдомінально) 150,00 грн;
−− гінекологічне дослідження (трансвагінально) 150,00 грн;
−− гінекологічне дослідження (повторно протягом місяця) 150,00 грн;
−− УЗД серця (ехокардіографія) + доплерографія 200,00 грн;
−− УЗД органів малого тазу (гінекологія) (абдомінально) 170,00 грн.
Тарифи затверджені рішенням виконавчого комітету Бучанської міської ради № 73 від 18 лютого 2020 року.
За наявності лікарського направлення, дослідження проводяться безкоштовно.
Для отримання платних послуг направлення лікаря не потрібно.

Платні медичні послуги
Бучанський консультативно-діагностичний центр опублікував
інформацію про тарифи на платні
медичні послуги, які надає.
азначається, що для отримання
платних послуг направлення лікаря не потрібно.
Кабінет лікаря-ендоскопіста:
−− бронхоскопія (діагностична) 410,00
грн;
−− езофагогастродуоденоскопія (діагностична) 375,00 грн;
−− езофагогастродуоденоскопія
(із
взяттям біопсії) без вартості дослідження біоптата 500,00 грн;
−− колоноскопія (діагностична) 470,00
грн;
−− колоноскопія (із взяттям біопсії)
без вартості дослідження біоптата
595,00 грн;
−− ректороманоскопія (діагностична)
310,00 грн;
−− ректороманоскопія (із взяттям біопсії) без вартості дослідження біоптата 470,00 грн;
−− цистоскопія (діагностична) 310,00
грн;
−− цистоскопія (із взяттям біопсії)
без вартості дослідження біоптата
470,00 грн.
Тарифи затверджені рішенням виконавчого комітету Бучанської міської ради № 73 від 18 лютого 2020 року.
Бучанський консультативно-діагностичний центр також нагадує, що
згідно з Програмою медичних гарантій, особам, яким виповнилося 50 років, дослідження гастродуоденоскопії
та колоноскопії проводяться раз на
рік безкоштовно.

З

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ

Електронні лікарняні тестують

Міністерство охорони здоров’я запускає в тестовому режимі електронні
лікарняні на базі Пенсійного фонду.
Загалом у відомстві є два напрями
того, як розвивати цю послугу. Про
це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.
ерша модель — так звана спрощена
система. У Пенсійному фонді розро-

П

21 липня 2020 року об 11:00 відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення межових знаків земельної
ділянки за проєктом землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою м. Буча, вул. Києво-Мироцька (поруч із земельними ділянками кадастровий
номер 3210800000:01:025:0001; 3210800000:01:025:0146; 3210945300:01:025:0121).
Просимо власників та землекористувачів суміжних ділянок з’явитись для погодження меж та встановлення межових знаків.
21 липня 2020 року о 12:00 відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення межових знаків земельної
ділянки за проєктом землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою м. Буча, вул. Києво-Мироцька (поруч із земельними ділянками кадастровий
номер 3210800000:01:025:0138; 3210800000:01:025:0008; 3210800000:01:025:0002;
3210800000:01:025:0156). Просимо власників та землекористувачів суміжних ділянок з’явитись для погодження меж та встановлення межових знаків.
КП «Бучабудзамовник» приймає пропозиції щодо використання земельної ділянки в м.
Буча по вул. Шевченка б/н, з кадастровим номером 3210800000:01:065:0008

ВАЖЛИВО
Оподаткування нерухомого майна фізичних осіб у 2020 році

Щодо сплати податку
на нерухоме майно
На численні прохання мешканців територіальної громади Бучанська міська рада
надає для платників податків, які мають у
власності нерухоме майно, інформацію про
особливості нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у 2020 році.
На сьогоднішній день платниками податку є фізичні особи, які є власниками об’єктів житлової нерухомості, а також в деяких
випадках і об’єктів нежитлової нерухомості. Оподаткуванню підлягає загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
Оподатковуються квартири площею понад
60 квадратних метрів і будинки площею понад 120 квадратів. Наприклад, якщо людина
є власником квартири загальною площею
70 кв. м, то вона буде сплачувати податок
лише за 10 кв. м (70 кв. м – 60 кв. м). Проте
у разі, коли квартира поділена на декількох
власників, кожний з яких має документально оформлене право власності, то пільга в
розмірі 60 кв. м застосовується для кожного з
них, отже, платити податок не потрібно.
Податок сплачується раз на рік. Крім того,
власникам великого житла (понад 300 кв. м.
для квартир і понад 500 кв. м. для будинків)
доведеться додатково заплатити 25 тис. грн.
Мінімальна зарплата станом на 01.01.2019
року затверджена в розмірі 4173 грн. У зв’язку з цим, враховуючи рівень доходів пересічного громадянина, Бучанською міською
радою прийнято ставку податку на рівні 0,5
відсотка розміру мінімальної зарплати, хоча
законодавством встановлено до 1,5 відсотка.
Тобто для фізичних осіб, які в 2020 році сплачують податок за минулий рік, застосовується ставка податку – 20,87 гривень за 1 кв. м.
Від сплати податку на нерухоме майно
звільняються об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності (але не більше одного такого об’єкта):
−− осіб, які мають статус учасників АТО/
ООС (за наявності посвідчення, що затверджує цей статус);
−− родин загиблих осіб, які мали статус
учасників АТО/ООС;
−− багатодітних сімей (у яких виховується
п’ять і більше дітей);
−− ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус

ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»;
−− учасники ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС – громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації аварії та її наслідків.
Звертаємо Вашу увагу, що пільги з податку не застосовуються до:
−− об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо
їх площа становить понад 300 кв. м. для
квартир та 600 кв. м. для будинків;
−− об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою
одержання доходів;
−− гаражі та/або сараї, які не входять до гаражних кооперативів та розташовані на
земельних ділянках комунальної власності територіальної громади.
Також звертаємо Вашу увагу, що адміністрування податку на майно здійснює державна податкова служба за місцем реєстрації платника податку. До 1 липня 2020 року
платнику податку має надійти податкове
повідомлення-рішення про нараховану
суму податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки. Податок потрібно
сплатити протягом 60 днів з дня вручення
повідомлення. Платник може звернутися
до контролюючого органу для проведення
звірки даних щодо об’єктів нерухомості,
розміру загальної площі, розміру ставки
податку, права на користування пільгою,
нарахованої суми податку. У разі виявлення розбіжностей, які підтверджуються
оригіналами відповідних документів, проводиться перерахунок суми податку.

Щодо сплати земельного податку
Платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток
(паїв), а також землекористувачі. Фізичні
особи в 2020 році сплачують податок за поточний рік. Нарахування сум земельного
податку фізичним особам проводиться контролюючим органом за місцем знаходження
земельної ділянки, тобто до 1 липня 2020 року
платникам мають надійти податкові повідомлення-рішення про нараховані суми податку.
Щодо питань, які стосуються нарахування
земельного податку, застосування пільг, податкової заборгованості тощо, мешканцям
Бучанської міської ОТГ потрібно звертатись
до Ірпінського управління Державної податкової служби України у Київській області за
адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а.

Втрачено додаток до шкільного атестату на ім’я Кононученко Олександр
Миколайович №799673 2006.
Втрачено шкільний атестат на ім’я Кононученко Олександр Миколайович
№29584187 2006.
били спеціальний веб-інтерфейс на сайті
фонду. Там лікар може за допомогою електронного цифрового підпису вносити дані
про пацієнта. Далі ця інформація буде автоматично надаватися всім службам.
За цією системою МОЗ зможе запустити електронні лікарняні вже до кінця
літа. Поки відомство до 10 липня збирає
форми реєстрації від медзакладів, які хочуть тестувати цю систему.
Другу модель електронних лікарняних
назвали «цільовою моделлю», яку впровадять в систему eHealth. Електронні лі-

карняні в цій системі мають запрацювати на початку 2021 року.
Нагадаємо, в Кабміні обіцяли запровадити електронні лікарняні з квітня 2020
року, але тоді їх запустити не вдалося.
За словами міністра охорони здоров’я
Максима Степанова, виникли технічні
проблеми, зокрема через поширення коронавірусного захворювання.
Раніше в уряді підрахували, що запуск
електронних лікарняних дасть змогу державі заощадити до 4 мільярдів гривень
на рік.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Архівний відділ Бучанської міської ради
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З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

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

діловий тиждень

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

№ 28 від 17 липня 2020 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

10

Суспільство
________________________
дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами
ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)
_______ _________________
(реєстраційний номер справи
про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними засобами
ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУД МАРК»
Код ЄДРПОУ 40253879
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я
та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та
номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку
у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля
1. Інформація про суб’єкта господарювання
02152, м.Київ, вулиця А. Бучми, будинок 5, контактний номер телефону 0675058285,
E-mail: s.zhidkov@brsm-nafta.com.ua
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної
особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Реконструкція існуючої АЗС за адресою: смт Ворзель, вул. Ковельська, 3, Київської
області (влаштування стаціонарного заправника газу).
У результаті планової діяльності передбачається розміщення на території діючої
АЗС модуля для заправки автомобілів скрапленим газом (МЗАСГ) виробництва ТОВ
«НВП Шельф» виготовлений відповідно до ТУ У 29.1-30838462-006:2009 і включає в
себе: резервуар СВГ-10.Н.01.УХЛ1 для зберігання скрапленого вуглеводневого газу
ємністю 10,0 м3; насос Shelf LPG PK-3 для заповнення резервуара з автоцистерни і подачі СВГ з резервуару до паливороздавальної колонки; паливнороздавальна колонка напірна ADAST для відпуску СВГ в паливні балони автомобілів. Продуктивність
МЗАСГ – не менше 100 заправок на добу. Режим роботи модуля: 365 днів на рік, 3
зміни, число годин роботи в зміну – 8 год.
Для протипожежних потреб плановою діяльністю передбачено встановлення на
території АЗС підземного резервуару запасу води місткістю 100 м3 (додатково до існуючих 5-ти резервуарів об’ємом 20 м3 кожен).
Технічна альтернатива 1.
Розглядається встановлення на АЗС надземного горизонтального газового модуля
для заправки автомобілів скрапленим газом (пропан-бутан автомобільний ПБА).
Технічна альтернатива 2.
Технічною альтернативою № 2 розглядалося встановлення на АЗС підземного резервуару зберігання СВГ з аналогічним обладнанням. Однак реалізація такого варіанту більш технічно ускладнена, потребує додаткового обсягу підготовчих, земляних
та монтажних робіт. Цей варіант супроводжується значним обсягом земляних робіт
- улаштування котлованів, перенос існуючих та прокладання нових підземних комунікацій і т.п., що створює додатковий вплив на ґрунти. Це призводить до переміщення земляних мас, в тому числі порушенню ґрунтово-рослинного шару, порушення
природного рельєфу. При будівництві підземного варіанту розміщення резервуару
необхідний більший обсяг машиногодин задіяної техніки.
Реалізація підземного зберігання призводить до утворення більшого обсягу відходів при будівництві (залишки комунікацій, відпрацьовані мастильні матеріали
від будівельної техніки та автотранспорту, відпрацьовані витратні частини техніки
– повітряні та масляні фільтри), додаткових обсягів викидів в атмосферне повітря
від роботи будівельних машин та механізмів. Монтажні роботи в котловані є більш
небезпечними та мають більше потенційних небезпечних факторів для працівників,
що задіяні на будівельних роботах. Таким чином, технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для роботи об’єкту з надземним розміщенням резервуару СВГ, з
урахуванням існуючих розмірів та конфігурації земельної ділянки, розміщення існуючих будівель та споруд АЗС.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
ТОВ «ГУД МАРК» планує здійснювати плановану діяльність на території існуючої
АЗС за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт Ворзель, вул. Ковельська, буд. 3.
Кадастровий номер: 3210945600:01:078:0159. Цільове призначення земельної ділянки
– 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі автомобільна заправка.
Земельна ділянка площею 0,8 га є власністю ТОВ «ГУД МАРК» на підставі Договору
купівлі-продажу, земельної ділянки серія та номер: 918, виданий 01.06.2016, видавник: Кірюхова Н. С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Альтернатива не розглядається, так як планована діяльність буде здійснюватися на
території існуючої АЗС.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Позитивний соціально-економічний вплив планованої діяльності обумовлений
наданням послуг по заправці автомобілів якісним пальним, збільшенням надходжень у місцевий та державний бюджет при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів.
Скраплений вуглеводневий газ (СВГ), у порівнянні з бензином та дизпаливом, є
більш економічним та екологічно чистим видом палива, як з точки зору процесу заправлення автомобілів, так і при його спалюванні в автомобільних двигунах. Тому
влаштування заправного пункту СВГ буде сприяти покращенню екологічного стану
довкілля за рахунок зменшення попиту на використання автотранспортом рідкого
моторного палива.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Основним видом діяльності підприємства є роздрібна торгівля пальним. На діючій
АЗС відбувається приймання, зберігання і заправка автомобільного транспорту бензином та дизельним паливом.
Доставка пального здійснюватиметься автотранспортом (автоцистерна). Злив палива з автоцистерни передбачено крізь герметичні зливні швидкороз’ємні муфти та спеціальні фільтри, які запобігають попаданню механічних сумішей в резервуар. Зберігання
палива відбувається у підземних двохстінних металевих резервуарах, а саме: 2-х під-

земних двохстінних металевих резервуарах ємністю по 25м3 кожен і 2-х підземних резервуарах ємністю по 10 м3 - для бензину, одному підземному резервуарі ємністю 25 м3
і одному підземному резервуарі ємністю 18 м3 - для дизпалива. Резервуари обладнані
системою повернення парів нафтопродуктів при їх заповненні, дихальною арматурою
з клапанною системою, технічними пристроями для запобігання переповнення ємкостей при зливі нафтопродуктів. Заправка автотранспорту бензином і дизельним паливом здійснюється чотирма паливорозподільчими колонками продуктивністю 40 л/хв.
Для забезпечення живлення АЗС під час відключення електроенергії передбачається резервний дизель-генератор.
У результаті планової діяльності передбачається розміщення на території діючої
АЗС модуля для заправки автомобілів скрапленим газом (МЗАСГ) виробництва ТОВ
«НВП Шельф» виготовлений відповідно до ТУ У 29.1-30838462-006:2009 і включає в
себе: резервуар СВГ-10.Н.01.УХЛ1 для зберігання скрапленого вуглеводневого газу
ємністю 10,0 м3; насос Shelf LPG PK-3 для заповнення резервуара з автоцистерни і подачі СВГ з резервуару до паливороздавальної колонки; паливнороздавальна колонка
напірна ADAST для відпуску СВГ в паливні балони автомобілів. Модуль встановлюється на монолітну залізобетону плиту габаритними розмірами в плані 6,4*2,0 м. Для
захисту від перегріву резервуар пофарбований в білий колір. Орієнтовна потреба автозаправної станції в СВГ становить 800 м3 пропан-бутану на рік.
Скраплений вуглеводневий газ поставляється на АЗС в автомобільній транспортній цистерні для скраплених газів (АЦСГ), яка встановлюється на відстані не менше
5 м від резервуара з СВГ. Прийом СВГ з автоцистерни в резервуар та видачу його на
заправку паливного балона автомобіля забезпечує система трубопроводів, арматура
і прилади КВП, що входять в комплект МЗАСГ.
Для протипожежних потреб плановою діяльністю передбачено встановлення на
території АЗС підземного резервуару запасу води місткістю 100 м3 (додатково до
існуючих 5-ти резервуарів об’ємом 20 м3 кожен). Пожежний резервуар – стальний
циліндричний, заглибленого типу, діаметром 3,20 м та довжиною 12,20 м. Резервуар
обладнується подавально-відвідним трубопроводом і вентиляційним пристроєм.
Установка проектованого модуля для заправки автомобілів скрапленим вуглеводневим газом не передбачає збільшення чисельності виробничого персоналу.
Обслуговування модуля буде здійснюватися персоналом діючої АЗС. Обслуговування
модуля буде здійснюватися персоналом діючої АЗС. Дообладнання існуючої АЗС
газовим модулем не передбачає збільшення потреби в господарсько-питній воді,
оскільки чисельність обслуговуючого персоналу у зв’язку з плановою діяльністю не
змінюється. Електропостачання 0,4 кВ здійснюється від існуючого розподільного
щита АЗС напругою 380/220В і частотою 50 Гц.
Режим роботи АЗС: 365 днів на рік, 3 зміни, число годин роботи в зміну – 8 год.
Продуктивність МЗАСГ – не менше 100 заправок на добу.
Установка газового модуля на території діючої АЗС планується в одну чергу, одним
пусковим комплексом.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
Підприємство відноситься до об’єктів, для яких екологічні, санітарно-епідеміологічні, протипожежні та інші обмеження приведені в діючих державних екологічних
нормативних документах, будівельних, санітарних і протипожежних нормах.
Екологічні обмеження:
- при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного
законодавства;
- викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися при наявності
Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності з
його умовами) та не перевищувати граничнодопустимих нормативів;
- відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні
передаватись іншим організаціям, згідно попередньо укладених договорів, для подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення;
- виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів.
Санітарно-гігієнічні обмеження:
- експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-гігієнічними нормами та правилами;
- дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Державних
санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96);
- рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового
забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ.
Інші обмеження:
- дотримання правил пожежної безпеки.
Замовник бере на себе зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації об’єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні захисні та інші заходи щодо умов
безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства. При цьому вплив на навколишнє середовище мінімальний і
не потребує додаткових екологічних обмежень.
щодо технічної альтернативи 2:
Аналогічні технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1
Відстань до найближчої житлової забудови повинна відповідати ДСП 173-96 «Про
затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених
пунктів». Дотримання вимог чинного санітарно – епідеміологічного законодавства, а
також протипожежних розривів між будівлями та спорудами АЗС.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
Інженерна підготовка території включає планування майданчику для розміщення
надземного резервуару для зберігання СВГ. Проектні рішення в період будівництва
(реконструкції) та експлуатації забезпечують раціональне використання ґрунту,
передбачають заходи протидії підтопленню (вертикальне планування території з
відведенням поверхневих вод), просіданню (влаштування під спорудами екранів із
ущільненого ґрунту, якісне ущільнення зворотної засипки пазух котлованів і траншей), активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювальні та
компенсаційні заходи (розміщення газонів та зелених насаджень із наданням необхідних уклонів озелененої поверхні для забезпечення стікання води).
щодо технічної альтернативи 2:
Інженерна підготовка території включає планування майданчику для розміщення
підземного резервуару для зберігання СВГ. Необхідна еколого-інженерна підготовка
потребує виїмки ґрунту при влаштуванні котловану для розміщення підземного резервуару для зберігання СВГ. Проектні рішення в період будівництва (реконструкції)
та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту, а також будуть передбачені захисні та компенсаційні заходи.
щодо територіальної альтернативи 1:
Територія АЗС упорядкована та має достатній рівень інженерного забезпечення
для дотримання нормальних умов функціонування: наявне освітлення в темний час
доби; виконані під’їзди та майданчики з твердим покриттям, а також організовано
рельєф для відведення дощових вод.

Суспільство

ОГОЛОШЕННЯ

Бучанська міська рада оголошує конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки
03.08.2020 року о 13 год. 00 хв. в приміщенні Бучанської міської ради, що розташовується за адресою: м. Буча, вул. Енергетиків, 12, буде проводитися конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності на проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки к. н. 3210800000:01:010:0005, площею 0,02 га в м.
Буча по вул. Жовтнева.
Термін подання документів – за чотири робочих днів до проведення конкурсу.
Для участі в конкурсі подаються такі документи:
• заява на участь у конкурсі;
• копії кваліфікаційних документів оціню• копія установчого документа претенвачів, які працюють у штатному складі та
яких буде залучено до проведення оцінки
дента;

та підписання звіту про оцінку майна;
• письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
• копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;
• інформація про претендента (документ,
який містить відомості про претендента

щодо його досвіду роботи, кваліфікації та
особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з належної оцінки
майна, у тому числі подібного майна тощо);
• інші документи, визначені чинним законодавством України.
Місцезнаходження:
місто Буча, вул. Енергетиків, 12,
тел. (04597) 48-528, 0675891553.
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10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля
(в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та
перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного
впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідно із ст.6 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля» № 2059 VII від 23 травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
- проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження
планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує
недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її
провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом
господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будьякі зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному
веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому
органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу
на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде:
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України;
Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що
вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій
(схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля»)
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації за адресою: 01004, м. Київ,
вул. Басейна 1/2А. e-mail: eko.koda@ukr.net, Тел.: (044) 279-01-58 , Киреєва Вікторія
Станіславівна
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер
телефону та контактна особа)

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

щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1:
Водне середовище:
на період будівництва та експлуатації: утворення господарських, побутових та зливових стоків. Існуючі системи водопостачання і каналізації забезпечують діючу АЗС
водою і здійснюють відведення стічних вод АЗС. Поверхневі і підземні води на стадії
будівництва впливу не піддаються. Скидання стічних вод у водні об›єкти не передбачається. Потенційних джерел забруднення підземних та поверхневих вод від планованої діяльності не передбачається.
Геологічне середовище:
вплив можливий тільки під час виконання будівельно-монтажних робіт, носить
тимчасовий характер, зведений до мінімуму і не викличе негативних явищ у геологічному середовищі. В процесі експлуатації АЗС негативний вплив на геологічне середовище виключається.
Клімат і мікроклімат:
негативний вплив не передбачається. АЗС не є об’єктом, якому притаманні значні
виділення теплоти, вологи, парникових газів та викидів, що здатні вплинути на клімат в цілому і на мікроклімат прилеглої до АЗС місцевості. Викиди парникових газів
відбуваються тільки під час роботи двигунів внутрішнього згоряння автотранспорту
під час заїзду і виїзду з території АЗС.
Атмосферне повітря:
під час будівництва: короткочасний незначний вплив за рахунок викидів забруднюючих речовин при роботі спеціалізованої техніки (під час підготовчих робіт, доставки матеріалів або вивезення будівельних відходів, при монтажі бетонної плити,
встановленні резервуара для СВГ тощо), здійсненні зварювальних робіт, зняття насипного та ґрунтово-рослинного шару ґрунту (провадженні земляних робіт).
Під час експлуатації: допустимий вплив. Джерелами утворення забруднюючих речовин при експлуатації об’єкта будуть: технологічне обладнання АЗС (дихальні клапани підземних резервуарів для зберігання нафтопродуктів, заправний майданчик
(паливороздавальні колонки), технологічні процеси з проектованого газового модуля (зливна струбцина, запобіжні клапани на резервуарі зберігання СВГ, заправна
струбцина газової колонки, продувні свічки насосу), аварійне джерело електропостачання, автотранспорт (заїзд та виїзд з території АЗС) та інше.
Акустичне середовище:
При проведенні будівельно-монтажних робіт та діяльності об’єкту буде здійснюватись незначний акустичний вплив в межах допустимих значень.
Утворення відходів:
в результаті виробничої діяльності утворюються відпрацьовані лампи, промаслені
пісок та ганчір’я, тверді побутові відходи, спецодяг зношений, спецвзуття зношене
та інше. На АЗС передбачене роздільне збирання ТПВ.
Всі категорії відходів тимчасово зберігаються у закритих контейнерах на окремому
майданчику видалення відходів та передаються на утилізацію та захоронення відповідним комунальним установам згідно договорів.
Рослинний і тваринний світ та об’єкти природно-заповідного фонду:
під час виконання підготовчих та будівельно-монтажних робіт вплив на рослинний та тваринний світ – незначний, практично відсутній. Передбачувана діяльність
не матиме негативного впливу на рослинний і тваринний світ, їх популяції та міграції. Території ПЗФ (вищого та нижчих рангів) у межах проммайданчика та його санітарно-захисної зони відсутні.
Соціальне середовище:
створення інфраструктури для автовласників. Негативний вплив не передбачається. Вплив діяльності об’єкта на здоров’я населення оцінюється, як прийнятний.
Техногенне середовище:
негативний вплив на промислові, житлово-цивільні і сільськогосподарські об’єкти, наземні та підземні споруди, соціальну організацію території, пам’ятки культури,
архітектури, історії та інші елементи техногенного середовища під час будівництва та
експлуатації проектованого об’єкта відсутній.
Ґрунт:
на період будівництва: зняття насипного та ґрунтово-рослинного шару ґрунту,
виїмка ґрунту, незначним джерелом забруднення може стати будівельне сміття та
відходи паливно-мастильних матеріалів від роботи будівельних механізмів. З метою
запобігання негативного впливу на ґрунт проектом передбачається, оснащення площадки контейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон
побутових відходів.
При експлуатації: можливий вплив від розливу нафтопродуктів у випадку аварії.
При нормальній експлуатації об’єкту вплив не передбачається.
щодо технічної альтернативи 2
Джерела та види можливого впливу на довкілля співпадають з технічною альтернативою 1
щодо територіальної альтернативи 1:
Здійснення планованої діяльності в межах існуючої земельної ділянки не спричинить значного негативного впливу на оточуюче середовище та здоров’я населення.
щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності
та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу
на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля»)
Планова діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на
довкілля згідно із ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» ч.3 пункт 14.
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Довгого Романа Руслановича,
державного реєстратора
відділу з питань реєстрації речових прав
на нерухоме майно,
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб–
підприємців управління
Центру надання адміністративних послуг

Савчук Олену Миколаївну,

головного спеціаліста
з питань ведення квартирного обліку
та приватизації державного житлового фонду
юридичного відділу
Бучанської міської ради

Зектер Людмилу Андріївну,

адміністратора
відділу адміністративних послуг управління
Центру надання адміністративних послуг
Бучанської міської ради

Здоренка Вітілія Володимировича,
двірника
господарського сектору
Бучанської міської ради

Обережно, фейкова агітація!

На території Бучанської об’єднаної територіальної громади від імені громадської організації «Я – бучанець»
почали масово поширювати дезінформацію, яка може сприйматися як політична агітація.

З

громади з продуктами під час пандемії, забезпечували висотні будинки антисептиками і масками, а зараз
організовують культурні заходи, велопробіги тощо.
«Ми займаємося виключно соціальними і культурними проєктами,
тому не створюємо жодних продуктів, пов’язаних з політикою і не маємо на меті створювати їх у майбутньому.
Всі матеріали політичного характеру з логотипом нашої організації,
які будуть з’являтися на території
Бучанської ОТГ або за її межами, є
політичним фейком», – повідомляє
Наталя Левченко, керівничка ГО.
На нашу думку, тисячі гривень, які
опоненти викидають на паперове
політичне сміття, краще було б використати на благодійність і допомогу
тим, хто її потребує.
Звісно, якщо нема про що розповідати, то дехто вважає за можливе
використовувати «чорний піар», аби
себе «проявити» і очорнити тих, хто
справді робить свою роботу добре.
Як діяти у такому випадку? Думати й
аналізувати! А фейкові листівки найкраще одразу «переадресовувати» у
смітник, бо саме там вони почуватимуться найдоречніше.

окрема, протягом останніх двох
тижнів були розповсюджені спочатку брехливі листівки начебто про
масову роздачу землі в межах громади, а потім фейкова інформація з
використанням кольорів та логотипу
«Я – бучанець» за підписом міського
голови Бучі Анатолія Федорука.
На жаль, замість конкуренції ідей
та планів розвитку громади, передвиборча кампанія традиційно є точкою найвищого політичного протистояння, посилення розбрату, де всі
можливі засоби боротьби вважаються допустимими.
Бучанська міська рада офіційно заявляє: в нашій ОТГ ніхто не планував
і не планує масово роздавати землі ні
в селах, ні в селищах, ні в місті Буча.
Як і раніше, все відбувається прозоро, відповідно до законів України та
передбачених у кожному населеному
пункті процедур.
А ГО «Я – бучанець» – це волонтерська громадська організація, яка
не бере участі у передвиборчій кампанії, а відтак не видає ніяких політичних листівок, а лише реалізовує
активності, спрямовані на розвиток
медицини, спорту, туризму та взаємодопомогу. Зокрема, її волонтери допомагали лікарям із засобами
захисту та старшим людям нашої
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Сезон чорниці: смачні десерти

В Україні вже з’явилася ця соковита ягода, ідеальна для тортів і пирогів. Одним із найсмачніших і
найпростіших пирогів є фінський.
Чорничний торт «Аметист»
Неймовірно смачний! Це справді вдале поєднання
м’якого бісквіту, повітряного чізкейку та легкого насиченого чорничного конфі. Торт з чорницею виходить
м’якенький і ніжний!
Бісквіт із какао:
яйця –5 шт.
цукор –100 г
ванільний цукор –1 п. (16 г)
борошно–60 г
розпушувач– 1 ч.л.
какао–20 г
ягідне конфі:
чорниці – 200 г
вода –100 мл
цукор –50 г
крохмаль–20 г
чізкейк:
сир– 800 г
йогурт–200 мл
цукор–120 г
желатин –15 г
вода–50 мл
Приготування.
Фінський чорничний пиріг
Бісквіт із какао. Білки збити на піну, додати цукор,
Інгредієнти:
ванільний цукор і збивати до «крутих піків». Додати
чорниця – 400 г
жовтки, збити, додати борошно, розпушувач, какао,
сметана – 250 г
замісити тісто. Викласти у застелену форму. Випікати
цукрова пудра – 200 г
за температури 180 град. 40-50 хв. Вийняти з форми,
борошно – 200 г
остудити, розрізати на дві частини.
вершкове масло – 150 г
яйце – 2 штуки
порошок пекарський – 1 чайна ложка
ванільна есенція – 1 чайна ложка (можна використати
пакетик ваніліну)
Приготування.
Розігрійте духовку до 200 градусів.
Збийте вершкове масло з 150 грамами цукрової пудри, додайте яйце. Просійте борошно разом з пекарським порошком, добре перемішайте.
У форму для запікання викладіть тісто, розподіливши
його на дно і стінки форми. Помістіть на 10 хвилин у духовку.
Сметану збийте разом з 50 г цукрової пудри і ванільною есенцією до однорідності. Додайте одне яйце і ще
раз все збийте. Перемішайте з чорницею. Викладіть
готову начинку на корж і поставте в духовку на пів години. Потім духовку вимкніть і залиште в ній пиріг,
поки не вистигне.
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Ягідне конфі. У чашу блендера помістити ягоди, воду, цукор, крохмаль. Збити все до однорідності. Варити, помішуючи, доки маса не стане густою.
Остудити під кришкою до кімнатної температури.
Чізкейк. Сир з йогуртом збити блендером. Додати
цукор, 1/2 ч. ягідного конфі, розчинений желатин кімнатної температури та збити все разом.
Збираємо торт: бісквіт – 1/2 сирної маси – ягідне
конфі – 1/2 сирної маси – бісквіт.
Зверху торт прикрасити за бажанням.
До прикладу: КРЕМ-ЧІЗ – 200 г масла + 100 сиру
(збитого блендером) + 20 г цукру-пудри + харчовий
барвник. Все добре збити.

Десерт із сиру маскарпоне з чорницею
Інгредієнти:
маскарпоне – 250 мл.
цукор – 100 г.
яєчні жовтки – 2 шт.
печиво савоярді (дамський пальчик)
чорниця
гілочки м’яти для прикраси
Приготування.
Збиваємо жовтки, поступово всипаючи цукор.
Додаємо маскарпоне до жовтків і збиваємо до однорідного крему.
Печиво ламаємо руками і викладаємо шар в стаканчики і додаємо кілька ягід чорниці (на ваш смак).
Зверху викладаємо крем з маскарпоне і робимо ще
один шар печива і ягід.
Новий шар накриваємо кремом і зверху викладаємо ягоди чорниці. Ставимо в холодильник мінімум на
шість годин. Перед подачею прикрашаємо гілочкою
м’яти.
Підготувала
Ірина Паясь
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