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Важливо

Актуальне інтерв’ю

Довкілля

спорт

Зустріч у новому
форматі

Початок змін для
одужання медицини

Водним плесам
видадуть паспорти

Андрій Купраш:

Стор. 3

Стор. 4

«Хороший результат
є важливим, але
не обов’язковим»

Стор. 4

Стор. 11
Коли верстався номер

Головна тема

Бучанський
район
створено

Міністр молоді і спорту
Вадим Гутцайт: «Буча – приклад
у впровадженні реформ»

Верховна Рада затвердила
нові межі районів в Україні.
Кількість районів
зменшилася майже
вчетверо, з 490 до 136.

Стор. 2.
Актуально

Пряма мова

Анатолій Федорук,
Бучанський міський голова:
Сьогодні - історичний
день! Верховна Рада
щойно проголосувала
за новий адміністративно-територіальний устрій
України – на карті з‘явився великий Бучанський район, з чим
я всіх щиро вітаю!
І одночасно вітаю причетних
і всю країну по суті із завершенням адміністративно-територіальної реформи, дискусії навколо якої тривали
понад 15 років. А останні п‘ять - особливо гаряче.
Завдяки послідовності та політичній волі тепер ми
маємо сформовані громади та укрупнені райони по
всій Україні, що дозволяє селам, селищам і містам гармонійно розвиватися й самим розпоряджатися власними бюджетами без обласних та районних посередників. Це великий крок вперед і велика відповідальність!
Сьогоднішнє голосування дійсно історичне для
Бучанської об’єднаної територіальної громади. Бо поява на карті Київщини нового району – це визнання
правильності нашої стратегії на планомірний і прогнозований розвиток, коли заміський комфорт проживання і стабільні умови для роботи бізнесу є запорукою
успіху та прикладом для сусідніх населених пунктів.
Щиро вдячний кожному, хто це розуміє і підтримував
Бучу на цьому непростому шляху!
Україна переходить на новий етап управління регіонами та громадами – це найголовніше, що змінює рішення
парламенту. Радянська система керування населеними
пунктами відійшла у минуле, а майбутній успіх відтепер
залежить від кожного з нас. Пам‘ятайте про це!
Будьте активними і беріть відповідальність за розвиток громад у свої руки. Адже саме це і є суттю реформи
децентралізації, яка нині добігає кінця. Якщо ми разом
дбатиме про наші міста, селища, села і райони, то всі разом ставатимемо успішнішими і
заможнішими!»

В

ерховна Рада проголосувала за новий адміністративно-територіальний устрій України. Ця подія відкриває
нову сторінку історії, в якій тепер є Бучанський район.
«Україна переходить на новий етап управління регіонами та громадами – це найголовніше, що змінює нинішнє
рішення парламенту. Радянська система керування населеними пунктами відійшла у минуле, а майбутній успіх
відтепер залежить від кожного з нас. Пам‘ятайте про це!»
- так прокоментував подію на своїй Фейсбук сторінці
Бучанський міський голова AnatoliiFedoruk.
Постановою №3650 утворено 136 районів, замість існуючих 490.
В Київській області буде сім районів:
Білоцерківський
Бориспільський
Броварський
Бучанський
Вишгородський
Обухівський
Фастівський

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

Громада готується
до зимового періоду
У розпал літа, коли надворі спекотна погода й хочеться тільки одного – поніжитися під ласкавим
сонечком десь на березі моря на м’якому золотому пісочку, – Бучанське ОТГ в цей час активно готується до зимового періоду. Адже недарма кажуть:
«Готуй сани влітку».
Закінчення на стор. 3.

Культура

Команда із Бучі серед
45 найкращих

Команда менеджерів Бучанської міської ОТГ пройшла конкурсний відбір та отримала право участі
в освітньо-тренінговій програмі «АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРНОГО ЛІДЕРА».

Закінчення на стор. 4.
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ОФІЦІЙНО
Міста-побратими Бучі:
Ковель і Тячів стали
центрами нових районів

Н

адсилаємо вітання жителям міст,
які разом із жителями Бучі стали
свідками історичної події!

Ковель
У Волинській області створено 4
райони, серед яких - Ковельський.
У Закарпатській області створено 6
районів, серед яких - Тячівський.

Тячів

У Київській області створено 7 районів, серед яких - Бучанський.
Розвитку, здійснення планів,
позитивних змін!

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

Зверніть увагу!

Бучанський консультативнодіагностичний центр повідомляє
про зміну номера телефону
реєстратури.

Телефонуйте: 40-070
Коли верстався номер

Бучанський район створено
Закінчення.
Початок на стор. 1.
Новий адмінтерустрій –
це лише початок
Новий адмінтерустрій держави – фундамент справжньої децентралізації. А
стіни, покрівля та внутрішнє наповнення
– це чітке розмежування повноважень
між органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування всіх рівнів та достатнє ресурсне забезпечення повноважень.
Про це сказав заступник
міністра
розвитку громад та
територій Вячеслав
Негода
під
час
онлайн-наради з питань законодавчого
забезпечення децентралізації владних повноважень та деконцентрації ресурсів.
Нагадаємо, майже місяць тому
Мінрегіон оприлюднив для громадського обговорення 4 проєкти законів, які є
невід’ємною частиною правової основи
реформування місцевого самоврядування. Йдеться про:
• проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»
та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації та
розмежування повноважень органів
місцевого самоврядування»;
• проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
місцеві державні адміністрації» та
деяких інших законодавчих актів
України щодо децентралізації та
розмежування повноважень органів
місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади»;
• проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо приведення у відповід-

Думки вголос

Міністр розвитку громад та територій
Олексій Чернишов:
– Реформування
системи адміністративно-територіального устрою, який
триває в державі зараз, – процес складний. Він вимагає від
кожного учасника
реформи різних навичок і знань, а найбільше — вміння
чути та дослухатися. Водночас кожен
має дотримуватися послідовності дій та
ідеології реформи, а насамперед — інтересів людей.
Змінюємо застарілий адміністративно-територіальній устрій в Україні, наближаємося до проєвропейського формату управління.
Додам, що попри високу оцінку від
наших європейських партнерів і донорів щодо процесу реформування, знаємо: попереду ще багато роботи в цьому
напрямі.
Тільки зважений і професійний підхід допоможе в реалізації реформи на
високому рівні – прозоро та зрозуміло
для людей.
ність положень податкового законодавства у зв’язку із реформуванням
адміністративно-територіального
устрою»;
• проєкт Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України щодо фінансового забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування».
Ці законопроєкти, після того як їх прийме парламент і визначать справжнє обличчя децентралізації: які повноваження
та на яких рівнях місцевого самоврядування й виконавчої влади, і яке фінансо-

Головна тема
Голова правління Центру політикоправових реформ Ігор Коліушко:
– Якби залишилися
старі райони і в них
обрали районні ради,
які часто встромляють
палки в колеса місцевому самоврядуванню,
то був би хаос.
Експерт з питань децентралізації,
директор Інституту розвитку
територій Юрій Ганущак:
– Питання районів
загалом і райрад зокрема має хвилювати в
першу чергу державну
владу. Чи готова вона
фінансувати майже 500
старих райрад і РДА,
які будуть більше декоративними, ніж ефективними, бо не
матимуть повноважень? Чи готова пояснювати, навіщо районні органи влади на територіях, які зараз покриті однієї-двома громадами? Чи розуміє, як
бути громадам, створеним з колишніх
рад кількох районів? Чи все ж держава
візьме на себе відповідальність і створить нові райони, у яких принаймні
виконавча влада буде організована набагато ефективніше?
ве, ресурсне забезпечення повноважень.
Кожен рівень має чітко знати, за що саме
несе відповідальність і з яких джерел наповнюватимуться місцеві бюджети. Всі
громади – міські, сільські, селищні повинні мати однаковий набір повноважень і
однакові можливості для наповнення бюджетів, – сказав заступник міністра.
За його словами, Мінрегіон невдовзі
планує провести серію публічних обговорень питань розмежування повноважень та ресурсного забезпечення, а вже у
вересні – спрямувати законопроєкти на
розгляд Верховної Ради України.

Міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт:

«Буча – приклад у впровадженні реформ»

У місті з робочим візитом побували радниця Офісу Президента
Олена Говорова та міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Б

учанський міський голова Анатолій
Федорук розпочав знайомство з
важливими інфраструктурними об’єктами, що вкрай необхідні громаді.
Першим відвідали спортивний комплекс, який у нинішньому році планується ввести в експлуатацію.
– Багатофункціональне приміщення
зможе приймати змагання навіть міжнародного та всеукраїнського рівнів з
понад десяти видів спорту, – зауважив
мер міста. – Тут також базуватиметься дитячо-юнацька спортивна школа:
сучасні умови відкриють двері до високих спортивних вершин.
Наступна зупинка – Пластовий вишкільний центр та Бучанський центр позашкільної роботи.

– Нові вектори молодіжної політики, принцип «Більше рішень для молоді
із залученням молоді» повинні стати
основою для участі молоді в суспільному житті, – наголосив під час зустрічі
міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт.
Таким чином модель формує новий
підхід – від «роботи з молоддю» до «молодіжної участі».
Ярослав Храпський ознайомив гостей із діяльністю вишкільного центру,
розповів про цікаві проєкти, що вже реалізовані і є в планах.

Юлія Тимошенко:
«Батьківщина» в Конституційному
суді оскаржуватиме антинародний
намір влади «перекроїти» Україну

Д

епутати «Батьківщини» не голосували за законопроєкт № 3650 щодо

ліквідації районів, яким порушуються
права та інтереси українців.

Як працює центр позашкілля присутні мали змогу не лише почути, а й
побачити на прикладі роботи одного з
гуртків.
Звісно, міністр молоді і спорту Вадим
Гутцайт під час своєї робочої поїздки
поцікавився завершенням робіт на будівництві нового освітнього закладу,
добудова якого відбувається завдяки
програмі «Велике будівництво».
– За останні три роки в Бучі збудовано дитячий садок «Перлинка», корпус
початкової школи ЗОШ №3, у нинішньому навчальному році майже тисяча
учнів сяде за парти у новому освітньому
приміщенні, продовжиться будівниц-

Усього рішення підтримали 238 народних депутатів.
«Цим рішенням влада, по суті, закладає ядерний вибух під Україну й розриває її на шматки. Нічого спільного з
децентралізацією це не має. Це позбавлення людей їхніх прав і обмеження їхніх можливостей», – на цьому наголосила Голова партії «Батьківщина» Юлія
Тимошенко під час виступу у Верховній
Раді напередодні голосування.

тво садка по вулиці Лесі Українки, розпочнеться будівництво нового корпусу
ЗОШ №1, - розповів Бучанський міський голова Анатолій Федорук.
Особливу увагу міністр приділив
створенню умов для занять спортом і
був приємно вражений спортивним залом та футбольним полем, які відповідають сучасним стандартам для занять
різними видами спорту.
– Ефективність впровадження будьякої реформи легко перевірити, перебуваючи у місті чи селі, – підсумував свій
візит Вадим Маркович. – У Бучі за долю
реалізації молодіжної політики, подальший розвиток спортивної інфраструктури та освітньої галузі можна бути
спокійним: тут всі сучасні стандарти
впроваджуються і надають можливість активним мешканцям розвиватися і досягати найвищих результатів.
Пресслужба БМР

Політична реклама
Лідер партії зауважила, що план влади «перекроїти» карту України прямо
суперечить рішенню Конституційного
суду від 2001 року та порушує чотири
статті Конституції.
«Якщо ви зараз цей злочин чините, то
ми йдемо в Конституційний суд. Ця вакханалія буде припинена. Не йдіть проти
людей, не здавайте країну і не зраджуйте
її!» – закликала Юлія Тимошенко.

Суспільство

Закінчення. Початок на стор. 1.
аме тому «БН» поцікавилися у начальника відділу житлово-комунального господарства Олени Докай, як саме
проходить підготовка до зими в громаді,
і вона люб’язно поділилася інформацією:
– Стан проходження опалювального
сезону 2019-2020 рр. Бучанської міської
ОТГ визнали задовільним, тому ми з впевненістю розпочали підготовку до опалювального сезону 2020-2021 рр., – розповідає
Олена Андріївна. – Вже затверджено склад
міського оперативного штабу для організації підготовки господарського комплексу
та соціальної сфери до роботи та контролю за проходженням опалювального сезону 2020-2021 рр. Загалом все йде згідно із
затвердженим планом, тому хвилюватися не потрібно. Взимку в кожній домівці
буде тепло і затишно, – з ентузіазмом
стверджує пані Олена.
Згідно з планом підготовки до опалювального сезону 15.06.2020 р. було проведено наради з керівниками підприємств,
установ та організацій усіх форм власності з питань виконання запланованих

С

заходів та затверджено графіки виконання робіт з підготовки об’єктів господарського комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 рр.
В свою чергу керівники підприємств,
установ та організацій забезпечують:
−− контроль за безумовним виконанням
вимог та положень Правил підготовки
теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом
Міністерства палива та енергетики
України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
від 10 грудня 2008 року № 620/378;
−− підготовку об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 рр.
відповідно до затверджених планів,
складених за результатами весняного
обстеження об’єктів;
−− планування та затвердження заходів з
енергозбереження;
−− своїми наказами визначають відповідальних осіб за підготовку об’єктів
до роботи в осінньо-зимовий період
2020-2021 рр. та виконання заходів з
енергозбереження.

Керівники підприємств житлово-комунального господарства зі свого боку
забезпечують:
−− своєчасне коригування тарифів на
житлово-комунальні послуги з метою
повного відшкодування витрат на їхнє
виробництво;
−− своєчасне укладання договорів на постачання природного газу, твердого
палива та інших видів енергоносіїв, а
також забезпечують технічну готовність наявної автодорожньої техніки
для посипання протиожеледних матеріалів та прибирання снігу на вулично-дорожній мережі, проводять
закупівлю паливно-мастильних та посипкових матеріалів, запасних частин
та іншого обладнання, необхідних для
стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2020-2021 рр.
−− активізують роботу підприємств з питань взаєморозрахунків та розрахунків за спожиті енергоносії;
−− вживають додаткових заходів щодо
підвищення рівня платежів за надані житлово-комунальні послуги, аби
активізувати проведення претензійно-позовної роботи;
−− організовують підготовку, перепідготовку навчання та перевірку знань
персоналу, який здійснює експлуатацію та обслуговування об’єктів життєзабезпечення населення (електро-,
тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення).
Виходячи з вищевказаної інформації можемо з впевненістю сказати, що
взимку кожному мешканцю Бучанської
громади буде комфортно у власних домівках. Адже незважаючи на сезон відпусток, пляжів та відпочинку, робота в
ОТГ просувається згідно із затвердженим планом.
Підготувала Тетяна Домарєва

На часі

Що таке електронний рецепт
на «Доступні ліки»

Електронний рецепт на «Доступні
ліки» – це документ, який дає можливість отримувати лікарські засоби безоплатно чи з незначною
доплатою за програмою “Доступні
ліки”.
ацієнту електронний рецепт надходить у вигляді смс-повідомлення, яке містить інформацію про номер
рецепту та код підтвердження.
Е-рецепт на «Доступні ліки» виписує лікар, із яким у пацієнта укладена
декларація. Коли у пацієнта закінчуються ліки, він може звернутися до
лікаря телефоном. Лікар випише електронний рецепт навіть без особистого
прийому.
За е-рецептом можна отримувати ліки в будь-якій аптеці, яка бере
участь у програмі “Доступні ліки. Для
цього пацієнт має сказати працівникові аптеки номер рецепта і код підтвердження, який після виписки прийшов у смс-повідомленні.
Перелік аптек-учасниць програми
«Доступні ліки» по Бучі - дивіться на
фото.

П

Національно-патріотичне виховання

Відбулося перше засідання комітету з національно-патріотичного виховання учнівської молоді, співпраці з військкоматом Ради учасників АТО/ООС та
членів сімей загиблих учасників АТО/ ООС при Бучанській міській раді.
еред питань, що обговорювалися були план роботи на 2020-2021 навчальний
рік у закладах освіти з національно-патріотичного виховання та опрацьовувалися завдання на перспективу.
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П

окращення транспортного сполучення та поводження з твердими
побутовими відходами. Саме це питання
Асоціація у співпраці з Радою Європи
намагаються вирішити під час відвідування населених пунктів, що працюють
над спільним розв’язанням проблем.
Сьогодні така зустріч у новому форматі відбулася у Бучі за участю в. о. старост
громади, сільських та селищних голів,
працівників структурних підрозділів
міської ради, представників бізнесу.
Секретар Бучанської міської ради
Василь Олексюк та перший заступник
міського голови Тарас Шаправський наголосили на важливості налагодження діалогу задля вирішення питань. Йшлося про
важливу форму співробітництва громад,
яка поліпшить якість надання послуг від
центру великого міста і до маленького села
і зітре різницю між отриманими сервісами.

Зустріч у новому
форматі

Два важливі питання визначено серед пріоритетних у результаті проведеного круглого столу в межах
напрацювання пропозицій до законодавства у питаннях розвитку Київської агломерації

Шість років від дня катастрофи МН17:
що сьогодні відомо про збиття літака
Виповнюється шість років від дня
катастрофи малазійського «Боїнга»,
який здійснював рейс MH17 і був
збитий з російського ЗРК «Бук» над
окупованими територіями Донбасу
у 2014 році.
ній загинули всі 298 осіб, які перебували на борту літака. За останні роки
зібрано факти, які вказують на ключову
роль Росії в загибелі людей з 18 країн.
Незважаючи на представлені в міжнародному суді докази у справі MH17,

У

ВАЖЛИВО
Тінізація під час проведення конкурсів
перевізників, слабка матеріально-технічна база автопарків, білі «плями» на
нерентабельних маршрутах, розвиток
залізничного сполучення, що може стати
рятівним колом, – щодо цих питань навіть дискусія не виникла.
Аби питання вирішити якомога швидше, треба передати ці функції на місця,
аби це було на користь мешканців.
Сортування, переробка, утилізація
сміття і зміна свідомості населення – ось
довкола цих проблем треба об’єднатися,
аби питання поводження із сміттям було
вирішено.
На цьому наголосила голова правління
екологічного підприємства МПП «Рада»
Наталія Семко.
Пресслужба БМР

ТРАГЕДІЯ
Росія продовжує заперечувати свою
причетність до катастрофи і далі проводить дезінформаційні кампанії щодо
цієї трагедії. Нагадаємо, що сьогодні відомо про катастрофу рейсу МН17.
Слідство не розглядає інші версії катастрофи, окрім цілеспрямованого удару по літаку із ЗРК «Бук».
Слідство виключило версію про нештатну ситуацію та теракт на борту літака. Навпаки, результати експертних досліджень підтвердили версію про те, що
літак зазнав руйнівного впливу ззовні.
Висловлюємо співчуття загиблим!

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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Громада
готується
до зимового
періоду

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Відбулось позачергове засідання
Київської обласної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій.
часники обговорили протиепідемічний стан на території області,
пов’язаний із гострою респіраторною
хворобою COVID-19, стан забезпечення охорони врожаю зернових культур
та грубих кормів від пожеж, а також
затвердили План роботи Київської обласної комісії з питань ТЕБ та НС на ІІ
півріччя 2020 року.
Із урахуванням оцінки епідемічної
ситуації у Київській області комісія
вирішила з 17 липня ОБМЕЖИТИ:
• проведення масових заходів (культурних, розважальних, спортивних,
соціальних, релігійних, рекламних)
з наповненістю менше 50 відсотків
стаціонарно розміщених місць для
сидіння та/або менше однієї особи
на 5 кв. метрів площі будівлі;
• час роботи закладів громадського
харчування та закладів розважальної діяльності обмежити з 23-ї та до
7-ї години.
ПОСИЛИТИ КОНТРОЛЬ:
• за дотриманням протиепідемічних
заходів під час перевезення пасажирів, роботи закладів харчування, а
також розважальних закладів у нічний час доби;
• щоденно проводити моніторинг
протиепідемічної ситуації на території області та у разі змін показників епідемічної ситуації ініціювати
проведення позачергового засідання Київської обласної комісії ТЕБ
та НС щодо розгляду питання із запровадження або скасування послаблення протиепідемічних заходів.

ВАЖЛИВО

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

У Київській області посилено
карантин

3

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

№ 29 від 24 липня 2020 року
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Початок змін для одужання медицини
– Первинна медична допомога надається КНП
«Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги», до складу якого входять 4 міські (в м.Буча) та 3 сільські лікарські амбулаторії, а також ФП с.
Тарасівщина.
Вторинна амбулаторна медична допомога надається КНП «Бучанський консультативно-діагностичний
центр», до складу якого входять фахівці спеціалізованої
медичної допомоги з відповідними підрозділами та денний стаціонар.
Вторинна стаціонарна спеціалізована допомога надається жителям Бучанської міської ОТГ КНП «Ірпінська
міська центральна лікарня», якому у І кварталі поточного року була традиційно передана відповідна субвенція, а з 1 квітня запроваджено нові принципи фінансування згідно з договором, укладеним закладом з
Нацслужбою здоров’я України.
Окрім того, у місті здійснюють медичну практику
приватні заклади:
2 багатопрофільних медичних центри «Сантален» та
«Нова MEDIKAL»;
1 гінекологічний центр «Юнона»;
8 стоматологічних клінік та кабінетів;
медична лабораторія «Сінево»;
18 аптек та аптечних кіосків.
– Скільки декларацій підписано з лікарями?
– Уже 45 727 мешканців ОТГ оформили документи із
сімейними лікарями, в тому числі кількість підписаних
декларацій по м. Буча – 36456, с. Гаврилівка – 3984, с.
Блиставиця – 897, с. Луб’янка – 1332.

Медицина

У МОЗ планують впровадити
заключення декларацій та
зміну лікарів онлайн
У Міністерстві охорони здоров’я
планують найближчим часом запровадити механізм заключення
декларацій онлайн та можливості
зміни лікаря. Про це під час брифінгу сказав заступник міністра
охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав
Кучер.
«Такий функціонал зараз розробляється, ми спільно з колегами з
Міністерства цифрової трансформації та партнерами обробляємо можливість, як це буде виглядати. Я впевнений, що це буде прорив, це покращить
зручність для наших громадян, тому
що крім можливості заключення декларації онлайн буде ще можливість
зміни лікаря... Це теж важливо, тому
що не завжди нашими лікарями задоволені пацієнти, а лікарі пацієнтами.
Я сподіваюся, що найближчим часом
ми це впровадимо», - зазначив він.
Окрім того, за його словами, МОЗ
почало зміни роботи «гарячої лінії».
«Ми починаємо зміну роботи нашої
«гарячої лінії» Міністерства охорони
здоров’я: ми додали операторів, зараз
працює близько 10 операторів, які обробляють велику кількість дзвінків. З
самого початку ця «гаряча лінія» була
створена для того, щоб надавати нашим громадянам актуальну інформацію з приводу пандемії, що роботи в
тому чи іншому випадку…На місяць
це близько 70 тисяч звернень. Ми технічно оновили систему IP-телефонії
для того, щоб ввести контроль за
цими дзвінками», - додав Кучер.
Нагадаємо, Міністерство охорони
здоров’я планує запустити пілотний
проєкт електронних лікарняних з
використанням інтерфейсу на сайті
Пенсійного фонду.

Про надання медичної допомоги населенню Бучанської
міської ОТГ у 2020 році, мережу закладів, що здійснюють надання медичної допомоги населенню, проблеми
і шляхи їхнього розв’язання ведемо розмову з начальником відділу охорони здоров’я БМР
Ларисою Матюшенко.
– Які захворювання на території громади утримують пальму першості?
– Найпоширенішими на території БМОТГ серед дорослих є захворювання системи кровообігу, хвороби
органів дихання та травлення, сечостатевої системи,
травми та отруєння, новоутворення. Серед дітей – хвороби органів дихання, травми та отруєння, інфекційні
захворювання.
– Як новинки у роботі впроваджуються, аби покращити якість обслуговування хворих?
– У «первинці» організовано роботу контакт-центру,
через який можна отримати консультацію і записатися
на прийом до лікаря.
Здійснено важливий крок із забезпечення населення
невідкладною медичною допомогою. Згідно з рішенням
сесії міської ради, укладений договір з обласним центром
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на
обслуговування непрофільних викликів з 20-00 до 8-00
в будні дні, а також у вихідні і святкові, коли не працює
черговий кабінет. Таким самим чином вирішуватиметься
і питання констатації смерті. Оплата зазначених послуг
буде здійснюватись за рахунок міського бюджету.
Важливим та життєво необхідним кроком було створення на первинці на базі Чергового кабінету мобільної
бригади, до складу якої входять: лікар, лаборант і водій,
які, за необхідності, виїжджають до хворого для огляду,
забору аналізів та інших необхідних процедур, унеможливлюючи небажані контакти між пацієнтами, що за-

Культура
Закінчення. Початок на стор. 4.
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ля участі у програмі Міністерство
культури та інформаційної політики України відібрало 45 найкращих
команд.
З них було сформовано 8 кластерів,
максимально різноманітних за культурною складовою. У складі команди
від Бучанської міської ОТГ – представники відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради.
Керівник команди - Негода Тамара
Михайлівна - Почесний громадянин

Актуальне інтерв’ю

хворіли на CОVID-19, або мають підозру на зараження
коронавірусом.
– Поліпшення матеріально-технічної бази – питання не менш актуальне. Що зроблено у цьому напрямі?
– Постійно виділяються кошти на придбання медичного обладнання та ліків, надано значні кошти для
придбання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення обох закладів, що дало можливість своєчасно
заключити договори з Національною службою здоров’я
України та отримати належне фінансування з держбюджету, а також покращити в багатьох напрямах медичне
обслуговування населення.
За кошти державного та міського бюджетів закуплено автомобіль для КНП «Бучанський центр первинної
медико-санітарної допомоги», збудовано і чекає укомплектування меблями та медичним обладнанням нова
лікарська амбулаторія в с. Луб’янка, також готується до
введення в експлуатацію приміщення амбулаторії в с.
Мироцьке.
Для пільгового забезпечення населення ліками з початку року з міського бюджету виділено 605 тис. грн. З
Чорнобильського Фонду проведено відшкодування ліквідаторам та постраждалим на суму 288 480 грн. Крім
того, за програмою «Доступні ліки» забезпечено відпуск
медикаментів за 2 064 рецептами.
Для здійснення заходів для запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції з міського бюджету
на медичну галузь було витрачено майже 5 млн грн.
Зокрема, 1200 грн надано на придбання 2 апаратів ШВЛ,
700 тис. грн на ремонтні роботи в інфекційному відділенні стаціонару.
Спілкувалася Оксана Федоренко

Команда із Бучі серед 45 найкращих
Бучі, заслужений майстер народної
творчості України, кавалер ордену княгині Ольги III ступеню, виконавчий
директор Громадської організації майстрів народних промислів «Український
устрій», Голова творчої спілки майстрів
народних промислів.
Модульна навчальна програма включатиме такі важливі теми як: роль лідерів
культури в процесі децентралізації, різноманіття та залучення аудиторій, стратегічне мислення, проєктний менеджмент, імплементація, втілення проєктів і

Довкілля

ВОРЗЕЛЬ

Грант від Євросоюзу

Водним плесам
видадуть паспорти

У Бучанській ОТГ розпочинаються
роботи з виготовлення паспортів
водних об’єктів. Саме таке рішення
прийняли члени виконкому на черговому засіданні.
Закінчення. Початок на стор. 1.
опередньо проведено роботи з інвентаризації водойм. У результаті
проробленої роботи будуть надані всі
характеристики водойми:
• площа, глибина, обсяги води (форсований, корисний, санітарний);
• основні гідрологічні характеристики
водойми;
• технічний стан, правила експлуатації, цільове призначення, відомча

П

сталий розвиток.
Керує навчанням буде потужна тренерська команда з практиків у сфері
культури, бізнесу та урядування за підтримки експертів з Німеччини.
У зв’язку з пандемією освітньо-тренінгові модулі для культурних лідерів
пройдуть у форматі онлайн. Під час
першої онлайн-конференції, в рамках
якої учасники познайомилися один з
одним та організаторами, всі дізналися
деталі навчального процесу, поділилися
ідеями та досвідом.

У Ворзелі розглядається питання
ремонту будівлі Центру культури
«Уваровський дім»

Бучанський міський голова
Анатолій ФЕДОРУК:
«Метою паспортизації є упорядкування використання водних об’єктів,
охорона їх від забруднення, засмічення
та вичерпання, запобігання шкідливим діям вод та ліквідація їх наслідків,
поліпшення стану водних об’єктів»
приналежність гідровузла, характеристика гідротехнічних споруд та
багато іншого.
Це допоможе підвищити ефективність
використання водних об’єктів, поліпшити екологічний стан та задовольнити
потреби населення у водних ресурсах,
матиме позитивний вплив на розвиток
водного господарства та екологічного
оздоровлення.

В

орзельський селищний голова Лариса
Федорук, секретар ради Людмила
Риженко спільно з керівницею відділу економічного розвитку та інвестицій
Бучанської міської ради Оленою Горб, представниками КП «Бучабудзамовник», директором Центру культури «Уваровський дім»,
менеджеркою культурних проєктів Анною
Грудзицькою обговорили основні питання
щодо розробки проєкту на грантову програму Євросоюзу, у лоті з культури, в розмірі від 400 тис. євро.
У межах проекту розглядається ремонт
будівлі Центру культури «Уваровський
дім», додаткове облаштування локації в
парку і перетворення його на культурний
центр та туристичну дестинацію.
Основним завданням було оцінити вартість ремонтно-відновлювальних робіт. До
кінця липня потрібно сформувати концепт проєкту.
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Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,19:30,4:35 «ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих
людей».
11:25,12:25,13:20,14:20,15:15,1
6:15 «Розсмiши комiка».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
20:30,21:20 Т/с «Папiк». (12+).
21:50 Т/с «Тато Ден». (16+).
22:50 Х/ф «Шерлок: Етюд у
рожевих тонах». (16+).
0:45 «Дубiнiзми».
1:05 Драма «Той, що вижив».
(16+).
3:45 «Любий, ми переїжджаємо».
5:30 «Грошi».

Iнтер

5:25,22:05 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7:00 «Речдок».
8:45,18:00,19:00,1:40 «Стосується кожного».
10:35 Х/ф «Красень зi стажем».
12:30 Х/ф «Замiж на 2 днi».
(16+).
14:30 Х/ф «Любов з ризиком
для життя». (16+).
16:15 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий
випадок. Пiд чужим iм`ям».
23:50 Т/с «Погана кров». (16+).
2:30,4:30 «Подробицi» - «Час».
3:15 «Орел i решка. Шопiнг».

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:30 Служба розшуку дiтей.
4:35 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:20 Громадянська оборона.
6:05 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
10:10 Не дай себе ошукати.
11:05,13:20 Х/ф «Сфера». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:15,16:20 Х/ф «Копи на
пiдхватi».
16:55 Х/ф «Васабi».
18:45,21:00 Факти. Вечiр.

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/ф.
7:20 Х/ф «Дiвчина в павутинi».
(16+).
9:50 Х/ф «I прийшов павук».
(16+).
12:00 Х/ф «Зроблено в
Америцi».
14:10 Х/ф «Ворог держави».
(16+).
17:00 Аферисти в мережах.
(16+).
19:00 Ревiзор.
21:50 Х/ф «Лара Крофт:
розкрадачка гробниць».
23:40 Х/ф «Мiс Куля». (16+).
1:30 Х/ф «Здiйсненi». (16+).
2:50 Служба розшуку дiтей.
2:55 Зона ночi.

СТБ

5:15 Т/с «Комiсар Рекс».
9:00 Зваженi та щасливi 9.
(12+).
12:55,14:50 Таємницi ДНК.
(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 «Вибiр матерi».
23:00 Т/с «Червонi браслети».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з
Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
,2:30 Сьогоднi.
9:30,3:20 Реальна мiстика.
12:30,15:30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка». (12+).
16:00 Т/с «Жiночий лiкар 4».
(16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Чорна кров», 1 i 2 с.
(12+).
23:20 Т/с «Одеса-мама», 1 i 2 с.
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Одеса-мама», 3 с.
(16+).

ТК «Київ»

8:00 Ранок по-київськи.
10:00 Лiкар знає.
10:30,11:30,15:15 Смак дня.
10:35,11:35,14:50,15:50,16:50,2
2:50 Київ Reality.
10:40,11:40,12:10,15:55,23:15
Просто кияни.
10:50 Київськi iсторiї.
11:00,15:10 Київ. Вголос.
11:45,19:15 Вартовi столицi.
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 Колумбiї»,
4 i 5 с.
16:00 Т/с «Мердок», 54 с. (12+).
18:00 3Х4.
19:30 Радар.
19:40,23:25 Служба порятунку.
19:50,23:35 Якiсне життя.
20:00 Т/с «Останнiй ворог», 1 с.
22:00 Т/с «Мердок», 55 с. (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:00 Час-тайм.

Відповіді
на сканворд
у № 28

23:45 «Вiзерунок дня».
23:55 Голос Америки з
Вашингтону.
0:00 Д/с «Смаки Мексики», 6 с.
0:50,6:30 «Тут i зараз».
2:45 Цивiлiзацiя Incognita.
4:30 Життєвi iсторiї.
7:30 Мультляндiя.
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6:00 Додолики.
6:35 М/с «Книга джунглiв».
7:00,8:00,8:55,12:50,15:00,18:00
,21:00,23:15 Новини.
7:05,8:05,11:30,14:00,18:20
,0:30,2:00 Суспiльна студiя.
Марафон.
9:00 Лiтургiя Православної
Церкви України з нагоди
Хрещення Руси-України.
13:00 Молебень Православної
Церкви України з нагоди
Хрещення Руси-України.
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».
19:35 Д/с «Вижити в дикiй
природi».
20:20 Д/с «Суперчуття».
21:40 #ВУкраїнi.
0:00 Перша шпальта.
1:00 Телепродаж.
3:30 Регiональний дайджест.
4:00 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».
4:55 Д/ф «Висота 307.5». (12+).

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,19:30,4:30 «ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих
людей».
11:25,13:05,15:05 «Мiняю
жiнку».

17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
20:30,21:20 Т/с «Папiк». (12+).
21:50 Т/с «Тато Ден». (16+).
22:50 Х/ф «Шерлок: Слiпий
банкiр».
0:45 Комедiя «Повернення в
Рiздвяну бухту». (12+).
2:20 Комедiя «1+1». (16+).
5:30 «Українськi сенсацiї».

Iнтер

5:15,22:05 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
6:50,14:25,15:20,16:05 «Речдок».
7:45 «Києво-Печерська Лавра.
Фотографiя тисячолiття».
9:00 «День Хрещення Русi. Божественна лiтургiя в Києво-Печерськiй Лаврi».
11:00 Т/с «Панi Фазiлет i її
дочки».
11:55 Т/с «Не вiдпускай мою
руку».
13:30 Т/с «Чудова Ранi». (16+).
17:00 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже багатство».
18:00,19:00,1:35 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий
випадок. Пiд чужим iм`ям».
23:50 Т/с «Погана кров». (16+).
2:25,4:20 «Подробицi» - «Час».
3:10 «Орел i решка. Шопiнг».
5:05 «Телемагазин».

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:25 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,20:20 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.
10:40,13:20 Т/с «Розтин
покаже».
12:45,15:45 Факти. День.
14:00,16:20 Х/ф «Мiський
мисливець». (16+).

16:35 Х/ф «Громобiй». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
21:25 Т/с «Пес». (16+).
22:25 Т/с «Таємнi дверi». (16+).
23:40 Т/с «Винищувачi 2:
Останнiй бiй». (16+).
1:45 Х/ф «Вiлсон». (18+).
3:10 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+).
10:30 Х/ф «Аквамарин».
12:40,19:00 Аферисти в
мережах.
21:10 Х/ф «Безсоромна
подорож».
23:00 Х/ф «Столик №19». (16+).
0:50 Т/с «Пiдступнi покоївки».
(12+).
1:55 Зона ночi.

СТБ

5:15 Т/с «Комiсар Рекс».
9:00 Т/с «Коли ми вдома».
10:00 Зваженi та щасливi 9.
(12+).
12:00 Таємницi ДНК. (16+).
14:00,14:50 Т/с «Крiпосна».
(16+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:15 Один за всiх. (16+).
20:10,22:45 Т/с «Вибiр матерi».
(12+).
23:00 Т/с «Червонi браслети».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з
Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
,2:30 Сьогоднi.
9:30,3:20 Реальна мiстика.
12:30,15:30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка». (12+).
16:00 Т/с «Жiночий лiкар 4».
(16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Чорна кров», 3 i 4 с.
(12+).
23:20 Т/с «Одеса-мама», 4 i 5 с.
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Одеса-мама», 6 с.

(16+).

ТК «Київ»

8:00 Ранок по-київськи.
10:00 Лiкар знає.
10:30,11:30,15:45,23:15 Смак
дня.
10:35,11:35,12:10,15:50,16:50,2
2:50 Київ Reality.
10:40,11:40,12:15,14:50,15:55,1
8:50,23:20 Просто кияни.
10:45 Служба порятунку.
11:00,15:15 Київ. Вголос.
11:45,19:15 Вартовi столицi.
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»,
6 с.
16:00 Т/с «Мердок», 55 с. (12+).
18:00 Д/с «Смаки Перу», 2 i 3 с.
19:30 Радар.
19:40,23:25 Київськi iсторiї.
19:50,23:35 Якiсне життя.
20:00 Т/с «Останнiй ворог», 2 с.
22:00 Т/с «Мердок», 56 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.
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UA:Перший

6:00 Додолики.
6:35 М/с «Книга джунглiв».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00
,21:00,23:15,4:00 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20
,0:30,2:00,4:30 Суспiльна студiя.
Марафон.
9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
11:25,1:00 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 «Боротьба за
виживання».
21:40 Святi та грiшнi.
0:00 Бюджетники.
3:30 Регiональний дайджест.
5:00 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».

20:10,21:25 Х/ф «Спецiалiст».
(16+).
22:45 Х/ф «Схильнiсть». (16+).
0:35 Х/ф «Дилер». (18+).
2:10 Т/с «Винищувачi». (12+).

Середа, 29 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 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:
20,0:30,2:00 Суспiльна студiя.
Марафон.
9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
11:25,1:00 Телепродаж.
15:10,21:30,23:55,5:50
UA:Спорт.
15:20 «Грандiознi подорожi
американською залiзницею»

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

Понеділок, 27 липня

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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Літні канікули з казковими виставами

Дозвілля

У міському парку за сприяння Бучанської міської ради пройшли чотири неймовірні вистави у літньому театрі

А

кторський склад Київського академічного обласного музично-драматичного театру ім. Панаса Саксаганського
зіграв перед глядачами чотири спектаклі.
То ж які емоції подарували літні театральні вечори?

День перший: «Красуня
та Чудовисько»
Діти з малозабезпечених та багатодітних родин, сироти, учасників АТО і всі
бажаючі разом із батьками у перший
вечір долучились до перегляду вистави
«Красуня та Чудовисько».

День четвертий:
«Їжачок без колючок»
едільний вечір для багатьох пройшов не як завжди, у затишному
куточку біля комп’ютера, а засяяв зорею театру.

Н

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

До уваги глядачів була представлена
дитяча вистава «Їжачок без колючок».
Повчальна історія, яка вчить дітей
дружби та злагоди в чудовому акторському виконанні, залишиться у
пам’яті глядачів ще надовго.
Ця красива романтична історія зібрала
повний зал, адже постановникам вдалося
створити видовищне костюмоване шоу з
гарною хореографією та яскравими персонажами. Здавалося б, історію про красуню і чудовиська знають всі, але талановитому колективу вдалося зробити так,
що стара історія заграла по-новому.

День другий: «Бременські
музиканти»

Думки вголос

В

истава «Бременські музиканти» за
мотивами казки братів Грімм чекала
на глядачів на наступний день. Дружбі,
якою пов'язані між собою персонажі
цього спектаклю, позаздрить будь-яка
людина. Адже в житті не так часто вдається зустріти настільки близьких за

духом друзів, як це вдалося зробити
головним героям цієї історії – віслюку,
песику, коту та півню. Разом з ними
глядачі вирушили назустріч своїм мріям. Вони побачили захоплюючу історію,
у якій є все: мандрівки, веселощі, пісні,
любов і, звичайно ж, дружба!

День третій: «Король Лев»
З неймовірним успіхом пройшла вистава – лауреат премії ім. Лесі Українки
«Король Лев».
Відома всім історія про пригоди маленького, але мужнього, левенятка Сімби
та його вірних друзів. На шляху до миру
та добра друзі борються з ворогами, долають усі перешкоди та знаходять відповіді на свої запитання.
Яскраві танцювальні номери, майстерне перевтілення акторів та неймовірний
захват у дітлахів.

“Дуже хочеться, щоб такі вечори
проходили якомога частіше в нашій
громаді, тоді молодь і діти матимуть
альтернативу для проведення свого
вільного часу,” – розповіла Світлана
Литвин, жителька Ворзеля, яка відвідала виставу разом зі своєю донькою
Олександрою.
"Неймовірно цікаві постановки, переглянули всі вистави", - каже із вогником в очах мама двох синів Оксана
Шевченко. "Шкода, що свято казки і
щасливих емоцій швидко закінчилося".
"А ми всією родиною переглядали постановки", - ділиться враженнями бабуся п'ятирічного Михайлика Ірина.
"Мама також не прогавила жодного
казкового свята, а тато намагався
швидше повертатися з роботи, аби й
самому поринути у щасливий світ дитинства".
"Чудова задумка, яка повинна мати
продовження", - переконана мешканка
Гаврилівки пані Тетяна. "І хочется передати організаторам подяку від усіх,
кому вдалося потрапити на вистави.
Від себе передаю і прохання: чи не можна такі вистави організувати і для
дорослих? Переглянула репертуар театру і знайшла для себе мінімум п'ять,
які б хотілося відвідати. Адже це так
зручно: дома, у прекрасному парку, дивитися на гру акторів".
Такими запам’ятаються гастрольні виступи артистів Київського
обласного академічного театру їм.
Саксаганського. Сподіваємося, що
незабаром відбудеться ще не одна
вистава у цьому прекрасному залі.
Тож до нових зустрічей!

громади
Упродовж карантину юні спортсмени не припиняли тренувань і виконували всі підготовчі заняття під керівництвом Дениса Тулякіна.

Міжнародна
перемога
за «Ліричний
настрій»

У Зразкову студію пісочної анімації «Sand play» надійшла новина з
Польщі!
а
Міжнародному
фестивалі
«Zirkafest w Polskе», який відбувся
16 - 20 липня, наш дует Курилова Анна
та Христенко Олена отримали найвищу нагороду - I місце за композицію
«Ліричний настрій»!
Вітаємо талановитих дітей!

Н

ДОВКІЛЛЯ

Толока з «Я – бучанець»

Х

то не сачкував - має у заліку важливі перемоги.
Підсумки 4 етапу Кубку
наступні:
Хлопці, старша група:
1. Кольга М. - 15 б
2. Субботін М. - 14 б
3. Горбатенко П. - 9 б (4 змагання)
Дівчата, старша група:
1. Андреєва П. - 15 б
2. Ігнатова М - 4 б
Лісова Л. -4 б
3. Фіщук Д. - 2 б.
Хлопці, молодша група:
1. Коротченко С. - 5 б
2. Свінціцький М. - 1 б
Ткаченко Є. - 1 б
Дівчата, молода група:
1. Ожогіна С. - 17 б
2. Гойдик Л. - 3 б
3. Савченко Л. - 2 б

Допомога

Врятуємо юне життя разом!

У загальному за ліку 4 етапів
змагань «Чемпіон Ролер
Дрому Колесо»
Хлопці, старша група:
1. Кольга М. - 81 б
2. Субботін М. - 63 б
3. Кривошеєв К. - 45 б.
Дівчата, старша група:
1. Андрєєва П. - 82 б
2. Фіщук Д .- 18 б
3. Григораш Д. -15 б
Хлопці, молодша група:
1. Ткаченко Є. - 18 б
2. Свінціцький М. - 14 б
3. Лєбєвєв М. - 8 б
Дівчата, молодша група:
1. Ожогіна С. - 56 б
2. Савченко А. - 29 б
3. Гойдик В. - 10 б

Суботнього ранку працівники департаменту охорони «Комплекс», бучанські таксисти зі служби “Десятка” та місцеві активісти зібрались, щоб прибрати стихійне сміттєзвалище по вул. Виговського (за ЖК Forest Land).
рганізували акцію ГО “Я – бучанець”, яким небайдужа чистота в місті. Координатор толоки Влад
Перепеченко розповів, що за кілька
годин вдалося зібрати половину сміття,
яке незабаром вивезуть працівники бучанського благоустрою.
Наступної суботи, 25 липня, організатори запрошують продовжити прибирання! Хай наше місто сяє чистотою!
Дякуємо всім, хто долучився до цієї
важливої справи!

О

Вітаємо переможців!

МОТОР, КАМЕРА, ЗНЯТО

ДОШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ

У «Перлинці» - вистави просто неба

Із міського парку театральний «вірус» потрапив у дитсадок, де все відбувалося ніби у справжньому театрі.

М

алеча переглянула
лялькову виставу
«Зайчикова хатка».

ЧИТАЦЬКИЙ КЛУБ
Незважаючи на карантин, Публічна
бібліотека Бучанської міської об’єднаної територіальної громади залишається важливим постачальником
нових знань та захопливих вражень
для всіх членів громади.

На території ЖК «Continent» три
дні тривали зйомки одного із серіалів українського виробництва.
Прем’єра проєкту запланована
восени на телеканалі 1+1.

Т

акож компанія «Інтератлетика»
відзняла свою нову рекламну кампанію у клієнт-просторі Strakhovskyi
Group.
Дуже приємно, що режисери все частіше обирають локації нашого міста.

Світові бестселери «прописалися» у новій бібліотеці

Щ

об отримати цікаву книжку, достатньо завітати до бібліотеки за
адресою м.Буча, вул. Енергетиків, 2, після
попереднього запису за новим номером
телефону: (04597) 48993.
Нещодавно бібліотечний фонд поповнився сучасними та надзвичайно цікавими книжками. В стінах бібліотеки осели-

Афіша та квитки були
виготовлені заздалегідь.
Акторська гра дорослих
була неперевершеною!

Цікаві сцени нового серіалу
відзняли в Бучі

лося майже три сотні творів художнього,
науково-популярного та професійного
спрямування, серед яких такі бестселери останніх років, як «Фантастичні звірі
і де їх шукати» (Дж.Ролінг), «Витончене

мистецтво забивати» та «Усе замахало»
(Менсон М.), «Людина розумна. Історія
людства від минулого до майбутнього» (Харарі Ю.), «Емоційний інтелект»
(Гоулман Д.) «Зброя, мікроби і сталь»
(Даймонд Д.), «Егоїстичний ген» (Докінз
Р.), «Шепотун» (Нортон А.), «Висотка»
(Баллард Д.), «Вуличний кіт» (Боуен Д.),
«Як я дорослішаю» (Вілкінсон Ф.), серія
про Джуді Муді: «Джуді Муді стає знаменитою, «Джуді Муді рятує світ», «Джуді
Муді віщує майбутнє», «Джуді Муді – лікарка» та ін. (МакДоналд М.) та інші, не
менш цікаві видання!
Новинки чекають читачів!

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Відбулося нагородження
«Чемпіона Ролер Дрому»
за 4 етап і в загальному заліку!

Культурний простір

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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- «Грандiознi подорожi залiзницею Аляски та Канади».
16:30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
(16+).
17:30 #ВУкраїнi.
18:55,22:15 Д/с «Дикi тварини».
19:35 Д/с «Вижити в дикiй
природi».
20:20 Д/с «Суперчуття».
21:40 Бюджетники.
0:00 Спiльно.
3:30 Регiональний дайджест.
4:00 Д/ф «Висота 307.5». (12+).
4:55 Д/ф «Перехрестя Балу».
(12+).

№ 29 від 24 липня 2020 року
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6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,19:30,4:45 «ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих
людей».
11:25,13:00,15:05 «Мiняю
жiнку».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
20:30,21:20 Т/с «Папiк». (12+).
21:50 Т/с «Тато Ден». (16+).
22:50 Х/ф «Шерлок: Велика
гра».
0:45 Комедiя «Кохання на
Рiздво».
2:20 Х/ф «Мюнхен». (16+).
5:40 «Українськi сенсацiї».

Канал «1+1»

Iнтер

5:35,22:05 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7:00,14:30,15:20,16:05 «Речдок».
8:45,18:00,19:00,1:35 «Стосується кожного».
9:45 «Корисна програма».
10:50 Т/с «Панi Фазiлет i її
дочки».
11:45 Т/с «Не вiдпускай мою
руку».
13:25 Т/с «Чудова Ранi». (16+).
17:00 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже багатство».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий
випадок. Пiд чужим iм`ям».
23:50 Т/с «Погана кров». (16+).

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

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,10:10 Громадянська
оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
11:30,13:20 Т/с «Розтин
покаже».
12:45,15:45 Факти. День.
14:00,16:20 Х/ф «Зона
висадки».
16:35 Х/ф «Спецiалiст». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
21:30 Т/с «Пес». (16+).
22:30 Т/с «Таємнi дверi». (16+).
23:40 Т/с «Винищувачi 2:
Останнiй бiй». (16+).

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/ф.
7:20 Вар`яти. (12+).
9:20 Т/с «Грiмм». (16+).

11:00,22:50 Х/ф «Лiгво
монстра».
13:20 Любов на виживання.
(16+).
17:00,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Тривожний виклик».

СТБ

5:15 Т/с «Комiсар Рекс».
9:00 Т/с «Коли ми вдома».
9:55 Зваженi та щасливi 9.
(12+).
12:00 Таємницi ДНК. (16+).
14:00,14:50 Т/с «Крiпосна».
(16+).
14:30,17:30,22:00 ВiкнаНовини.
18:15 Один за всiх. (16+).
20:10,22:45 Т/с «Вибiр матерi».
23:00 Т/с «Червонi браслети».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з
Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:0
0 Сьогоднi.
9:30,2:30 Реальна мiстика.
12:30,15:30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка». (12+).
16:00 Т/с «Жiночий лiкар 4».
(16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Чорна кров», 5 i 6 с.
23:20 Т/с «Одеса-мама», 7 i 8 с.

Четвер, 30 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 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:
20,0:30,2:00 Суспiльна студiя.
Марафон.
9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
11:25,1:00 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 Бюджетники.
18:55,22:15 Д/с «Дикi тварини».
19:35 Д/с «Вижити в дикiй
природi».
20:20 Д/с «Суперчуття».
21:40 Схеми. Корупцiя в
деталях.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,19:30,4:40 «ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих
людей».
11:20,13:15,15:05 «Одруження
наослiп».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
20:30,21:20 Т/с «Папiк». (12+).
21:50 Т/с «Тато Ден». (16+).
22:50 Х/ф «Шерлок: Скандал у
Белгравiї». (16+).

Iнтер

5:35,22:05 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7:00,14:25,15:20,16:05 «Речдок».
8:45,18:00,19:00,1:35 «Стосуєть-
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ся кожного».
9:45 «Корисна програма».
10:50 Т/с «Панi Фазiлет i її
дочки».
11:45 Т/с «Не вiдпускай мою
руку».
13:25 Т/с «Чудова Ранi». (16+).
17:00 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже багатство».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий
випадок. Пiд чужим iм`ям».
23:50 Т/с «Погана кров». (16+).

ICTV

4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
10:45,13:20 Т/с «Рiшає
Онiстрат».
12:45,15:45 Факти. День.
14:15,16:20 Х/ф «Каратель».
(16+).
16:35 Х/ф «Вбивча швидкiсть».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Анти-зомбi.
21:30 Т/с «Пес». (16+).
22:30 Т/с «Таємнi дверi». (16+).
23:40 Т/с «Винищувачi 2:
Останнiй бiй».

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 «Тривожний виклик».
13:00 Гастарбайтери.
17:00,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Янголи Чарлi».
23:00 Х/ф «Янголи Чарлi 2:
Тiльки вперед». (16+).

СТБ

5:15 Т/с «Комiсар Рекс».
9:00 Т/с «Коли ми вдома».
10:00 Зваженi та щасливi 9.
(12+).
12:00 Таємницi ДНК. (16+).
14:00,14:50 Т/с «Крiпосна».
(16+).
14:30,17:30,22:00 ВiкнаНовини.
18:15 Один за всiх. (16+).
20:10,22:45 Т/с «Вибiр матерi».
23:00 Т/с «Червонi браслети».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з
Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00
Сьогоднi.
9:30,3:00 Реальна мiстика.
12:30,15:30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка». (12+).
16:00 Т/с «Жiночий лiкар 4».
(16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Чорна кров», 7 i 8 с.
23:00 Сталкер.

П’ятниця, 31 липня

UA:Перший

6:00 Додолики.
6:35 М/с «Книга джунглiв».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00
,21:00,23:15,3:30 Новини.

7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:
20,0:30,2:00 Суспiльна студiя.
Марафон.
9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
11:25,1:00 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».
17:25 VoxCheck.
17:30 Перша шпальта.
18:55 Д/с «Дикi тварини».
19:35 Д/с «Вижити в дикiй
природi».
20:20 Д/с «Суперчуття».
21:40 Свiтова медицина.
Пiвденна Африка - цiлителi
Зулуси.
22:15 Таємницi Сонячної
системи.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,19:30,4:05 «ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих
людей».
11:20,13:15,15:10 «Одруження
наослiп».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
20:30 «Лiга смiху».
22:25,0:15 «Вечiрнiй квартал».

Iнтер

5:35,23:05 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
5:50 М/ф.
7:00,14:25,15:20,16:05,0:55
«Речдок».
8:45,18:00,1:45 «Стосується
кожного».
9:45 «Корисна програма».
10:50 Т/с «Панi Фазiлет i її
дочки».
11:45 Т/с «Не вiдпускай мою
руку».
13:25 Т/с «Чудова Ранi». (16+).
17:00 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже багатство».
20:00 «Подробицi».
21:00 Х/ф «Небезпечнi
таємницi».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30,0:50 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
10:10 Анти-зомбi.
11:05,13:20 Х/ф «Грiм у
тропiках».
12:45,15:45 Факти. День.
13:50,1:15 Х/ф «Костолом».
16:20,23:00 «На трьох». (16+).
17:20,20:10 Дизель-шоу. (12+).
18:45 Факти. Вечiр.

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/ф.
7:20 Вар`яти. (12+).
9:15 Т/с «Грiмм». (16+).
9:50 Вiд пацанки до панянки.
17:00 Х/ф «Лара Крофт:
розкрадачка гробниць».
19:00 Х/ф «Лара Крофт:
розкрадачка гробниць. Колиска
життя». (16+).
21:20 Х/ф «Янголи Чарлi».
(12+).
23:50 Х/ф «Еверлi». (18+).

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
6:50,19:00 Наречена для тата 3.
8:45 Врятуйте нашу сiм`ю 2.
10:35,14:50,18:15 Т/с «Слiпа».
14:30,17:30,22:00 ВiкнаНовини.
20:55,22:45 Т/с «Загадка для
Анни».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з
Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:0
0 Сьогоднi.
9:30,3:45 Реальна мiстика.
11:00 Т/с «Все одно тебе
дочекаюся», 1-3 с. (12+).
15:30 Т/с «Все одно тебе
дочекаюся». (12+).
16:00 Т/с «Жiночий лiкар 4».
20:10 «Говорить Україна».
23:20 Т/с «Бiйся бажань своїх»

Субота, 1 серпня

UA:Перший

6:00 Додолики.
6:25 Хто в домi хазяїн.
6:50,7:50 Погода.
7:00,8:00,9:00,21:00,0:10,2:30,3:
45,5:30 Новини.
7:15 М/с «Листи вiд Фелiкса».
8:20 Шо? Як?
9:05 Енеїда.

10:10 Х/ф «Ромео i Джульєта»,
1 с.
12:00,20:30,21:20 Д/с «Дикi
тварини».
12:30 Свiтова медицина.
Пiвденна Африка - цiлителi
Зулуси.
13:00 Д/с «Подорож вiдкритим
космосом».
13:30 Таємницi Сонячної
системи.
14:25,1:00 Телепродаж.
15:00 UA:Фольк. Спогади.
16:00 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
(16+).
16:45 Всенiчне бдiння (ПЦУ).
19:30 Велика вечiрня (УГКЦ).
22:00 Х/ф «Франц». (16+).

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 «Еван
Усемогутнiй».
19:30,5:50 «ТСН».
20:15,22:00 «Вечiрнiй квартал».
23:10,0:10 «Свiтське життя».

Iнтер

6:30 «Слово Предстоятеля».
6:40 Х/ф «Зозуля з дипломом».
8:00 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Корисна програма».
11:00 Х/ф «Дайте книгу скарг».
12:50 Х/ф «Двоє пiд однiєю
парасолькою».
14:35 Х/ф «Стережися
автомобiля».
16:30 Х/ф «Дочки-матерi».
18:30 Т/с «Голос з минулого»,
1 i 2 с.
20:00 «Подробицi».
20:30 Т/с «Голос з минулого»,
3 i 4 с.
22:30 «Ювiлейний вечiр М.
Шуфутiнського «Артист».

ICTV

5:00 Факти.
5:25 Т/с «Копи на роботi».
7:40 «На трьох». (16+).
9:40 Т/с «Розтин покаже».
(16+).
12:30,13:00 Х/ф «Полiцейський
з Беверлi Гiллз».
12:45 Факти. День.
14:50 Х/ф «Полiцейський з
Беверлi Гiллз 2».
16:45 Х/ф «Полiцейський з
Беверлi Гiллз 3».
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Викрадена 2». (16+).
20:55 Х/ф «Заручниця 3». (16+).
23:00 Х/ф «Закатати в асфальт».

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/ф «Агент Марнi».
7:20 Аферисти в мережах.
9:20 Вар`яти. (12+).
11:10 Хто зверху? (12+).
15:10 Х/ф «Безсоромна
подорож».
17:00 М/ф «Фердинанд».
19:00 Х/ф «Вiдьмина гора».
21:00 Х/ф «Примара в зброї».
(12+).
23:00 Х/ф «Бiжить по лезу
2049».

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
7:40,10:50 Т/с «Вибiр матерi».
(12+).
9:30 Неймовiрна правда про
зiрок.
17:00 Хата на тата. (12+).
19:00 Звана вечеря. (12+).
20:55 Х/ф «Дiвчата».
22:55 Х/ф «Весiлля у
Малинiвцi».

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00,3:20 Сьогоднi.
7:30,4:10 Реальна мiстика.
8:45 Т/с «Чорна кров», 1-6 с.
(12+).
15:20 Т/с «Чорна кров», 7 i 8 с.
16:45 Т/с «Сильна жiнка», 1 i
2 с.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Сильна жiнка». (12+).
23:15 Т/с «Наступить свiтанок»

Неділя, 2 серпня

UA:Перший

6:00 Додолики.
6:25 Хто в домi хазяїн.
6:50,7:50 Погода.
7:00,8:00,8:55,21:00,0:10,2:30,3:
45,5:30 Новини.
7:15 М/с «Листи вiд Фелiкса».
8:15 Шо? Як?
9:00 Божественна Лiтургiя
Православної Церкви України.
11:00 Недiльна Лiтургiя
Української Греко-Католицької
Церкви.
12:30 Недiльна Свята Меса
Римсько-Католицької Церкви

в Українi.
13:30 На схiдному фронтi.
14:25,1:00 Телепродаж.
15:00 UA:Фольк. Спогади.
16:00 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
(16+).
18:00 Д/с «Iсторiї вулканiв».
18:30 Д/с «Всi на море. Нова
Зеландiя».
19:30,21:20 Д/с «Дикi тварини».
20:00 Д/ф «Iндiя. Слiдами
тигра».
22:00 Х/ф «Життя». (16+).

Канал «1+1»

6:15,7:05 «Життя вiдомих
людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:25,0:55 «Свiт навиворiт».
12:30 Т/с «Папiк». (12+).
17:30 Х/ф «Сьомий син». (16+).
19:30,5:45 «ТСН».
20:15 Х/ф «Ван Хельсiнг».
23:00 Х/ф «Сонна Лощина».

Iнтер

5:35 «Подорожi в часi».
6:00 Х/ф «Вождь
червоношкiрих».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Чудеса
свiту».
11:00 «Орел i решка. Божевiльнi вихiднi».
12:05 Т/с «Мiсце, що домом
зветься».
14:40 Т/с «Голос з минулого»,
1-4 с.
18:10 Х/ф «Четверо проти
банку».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «100 речей i нiчого
зайвого». (12+).
22:50 Х/ф «Стережися
автомобiля».

ICTV

5:00,7:40 Анти-зомбi.
5:50,8:35 Громадянська
оборона.
6:40 Секретний фронт.
9:30 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12:25,13:00 Х/ф «Час вiдплати».
12:45 Факти. День.
14:55 Х/ф «Викрадена 2». (16+).
16:35 Х/ф «Заручниця 3». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «С.В.О.Т.: Спецназ
Мiста Янголiв».
21:20 Х/ф «С.В.О.Т.:
Перехресний вогонь».
23:05 Х/ф «Схильнiсть». (16+).

Новий канал

6:00 Ревiзор.
9:00,11:00 Kids` Time.
9:05 М/ф «Фердинанд».
11:05 Х/ф «Бiжить по лезу
2049».
14:10 Х/ф «Примара в зброї».
16:10 Х/ф «Вiдьмина гора».
18:10 Х/ф «Бунтар Один». (12+).
21:00 Х/ф «Зорянi вiйни:
Останнi джедаї». (12+).
23:55 Х/ф «Еверлi». (18+).

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
5:55 Бiлоруський вокзал:
невiдома версiя. (12+).
6:50 Дiвчата: невiдома версiя.
7:50 Весiлля у Малинiвцi:
невiдома версiя. (12+).
8:45 Х/ф «Весiлля у Малинiвцi».
10:40 Хата на тата. (12+).
19:00 Слiдство ведуть
екстрасенси.
20:00 Один за всiх. (16+).
22:45 Я соромлюсь свого тiла.

Канал «Україна»

5:50,19:00 Сьогоднi.
6:50 Реальна мiстика.
8:50 Т/с «Я заплачу завтра».
12:45 Т/с «Бiйся бажань своїх».
16:50 Т/с «Мiраж», 1 i 2 с. (12+).
20:00 Т/с «Мiраж». (12+).
22:10 Х/ф «Помiчниця».

ТК «Київ»

8:00 Ранок.
10:00 Богатирськi iгри.
11:00 Shopping. Марафон.
11:15 Київськi iсторiї.
11:25 Прогулянки мiстом.
11:45,15:15 Просто кияни.
12:00 Лiкар знає.
13:00,15:00,17:00 Київ.
NewsRoom.
13:10 Х/ф «Поза грою».
15:25 Т/с «Мердок», 59 с. (12+).
16:15,23:55 Т/с «Мердок», 60 с.
17:15,3:25 Цивiлiзацiя Incognita.
18:10,0:40 Т/с «Мердок», 61 с.
19:00,2:10 Київ. Тижневик.
19:50,1:25 Т/с «Мердок», 62 с.
20:40 Т/с «Мердок», 63 с. (12+).
21:30,2:55 Спорт-Тижневик.
22:00,23:00,5:40 Х/ф «Гарна
жiнка».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
4:40 «Тут i зараз».
7:30 Мультляндiя.

Вакантна посада –
директор Бучанської дитячо-юнацької спортивної школи
відділу молоді та спорту Бучанської міської ради
Вимоги:
На посаду директора спортивної шкли призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та ступенем «магістр», стаж роботи за фахом не менше трьох років.
Знає та застосовує у своїй діяльності:
• знання Конституції України;
• Законів України «Про запобігання корупції»;
• Постанови та рішення державних органів за основними напрямками навчальної та спортивної роботи;
• трудове законодавство;
• основи економіки;
• правила та норми охорони праці;
• знання основ діловодства та правил ділового етикету;
• досконале володіння державною мовою;
• навики роботи на персональному комп’ютері.
До заяви про участь у конкурсі додаються наступні документи:
• копія паспорта, ідентифікаційного кода ,
• копії документів про освіту,
• 2 фотокартки розміром 3х4 см.,
• резюме.
Додаткова інформація відносно функціональних обов’язків, розміру та
умов оплати праці, а також подача документів здійснюється до відділу молоді
та спорту попередньо зателефонувавши за номером: - +38093 440 73 83
27.07.2020 року о 10-00 год. відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Марущак О.В. на території Гостомельської
селищної ради, Київської області. Просимо з’явитися для погодження меж та
підписання Акту прийомки-передачі міжових знаків на зберігання землекористувачів та землевласників суміжних земельних ділянок з кадастровим номером
3210945900:01:042:0091

ОГОЛОШЕННЯ
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555 повідомляємо про початок проведення громадських обговорень з питань розгляду матеріалів щодо розроблення
містобудівної документації, а саме: «Детальний план території, орієнтовною площею 2,0 га, для будівництва середньоповерхової багатоквартирної житлової забудови в межах вулиць Шевченка, Гоголя, провулок Революції та існуючої житлової
забудови в м. Буча Київської області»», згідно рішення Бучанської міської ради №
5016-80-VII від 25.06.2020 р.
Площа детального плану території – орієнтовно 2,0 га.
Матеріали ДПТ в повному обсязі, в т.ч. ТЕП, висвітлені на офіційному веб-сайті
Бучанської міської ради
- Замовник ДПТ – КП «Бучабудзамовник»
- Розробник ДПТ – ПП «Ладопроект»
- ГАП - В.І. Косарєв
- Місце ознайомлення з проектними матеріалами – на офіційному веб-сайті
Бучанської міської ради.
На виконання п.6-1. Постанови КМУ від 25.05.2011 р. №555:
- строк подання зауважень та пропозицій з 24.07.2020 р. по 25.08.2020 р.
Пропозиції можна реєструвати:
на електронну пошту за посиланням gromada@bucha-rada.gov.ua; sad2010@ukr.net
на поштову адресу Бучанської міської ради: 08292, Київська область, м. Буча,
вул. Енергетиків, 12,
Відповідальна особа з розгляду пропозицій :
директор КП «Бучабудзамовник», Гребенюк Анатолій Костянтинович;
начальник відділу містобудування та архітектури, Наумов Вадим Юрійович.
Одночасно повідомляємо, що у зв’язку з карантином, про дату та час проведення громадських слухань з питань розгляду матеріалів містобудівної документації
буде повідомлено додатково.
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З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

діловий тиждень

На часі

Міністерство внутрішніх справ оновило правила видавання водійських
прав. Відповідні зміни було внесено 22 травня 2020 до Інструкції про порядок складання іспитів для отримання права керування транспортними
засобами.
Підготовка і перепідготовка
водіїв – документи та новації
Свідченням проходження водіями
транспортних засобів підготовки та перепідготовки є такі документи:
−− свідоцтво про закінчення закладу з
підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації водіїв, інформація про котре наявна в ЄДР МВС;
−− документи про професійну (про- також підказки інших осіб. Перескласти
фесійно-технічну) освіту держав- його можна буде не раніше як через 5
ного зразка за професіями “Водій календарних днів, відлік яких почиавтотранспортних засобів”, “Водій нається з наступного після іспиту дня.
мототранспортних засобів”, “Водій Результат успішно складеного теоретрамвая”, “Водій тролейбуса”, видані тичного іспиту дійсний три місяці.
закладом, що має ліцензію на провадження відповідної діяльності у сфері Практичний іспит для водіїв
професійно-технічної освіти.
Практичний іспит складається в тому
При цьому документ, що засвідчує ж ТСЦ МВС. Насамперед екзаменапідготовку і перепідготовку водіїв тран- тор має ознайомити особу з порядком
спортних засобів, дійсний для складан- його проведення. Сам практичний існя іспитів у територіальному сервісно- пит проходить у два етапи: на майданму центрі МВС упродовж двох років з чику для навчання з початкового кедня закінчення закладу.
рування; в умовах дорожнього руху на
Згідно з оновленою інструкцією, під визначених ТСЦ МВС маршрутах (за
час складання теоретичного і практич- винятком перевірки навичок керуванного іспитів використовуються технічні ня транспортними засобами категорій
засоби контролю (зокрема фото- та ві- A1, A, B1). При цьому до другого етапу
допускаються особи лише в разі успішдеофіксації) процесу.
ного проходження першого етапу пракОСОБЛИВОСТІ складання
тичного іспиту.
Якщо особа тричі не склала практичтеоретичного іспиту для водіїв
Теоретичний іспит приймається у ний іспит, вона має пройти повторний
спеціально обладнаному приміщенні курс підготовки з практичного керуванТСЦ МВС. Екзаменаційний білет налі- ня транспортним засобом у будь-якому
чує 20 питань, до кожного з яких є від закладі, й лише потім допускається до
2 до 5 варіантів відповідей (один з них наступного іспиту.
Відновлення втраченого водійського
– правильний).
У разі відкриття двох і більше категорій посвідчення
У разі втрати або викрадення водійтранспортних засобів теоретичний іспит
складається за екзаменаційними білета- ського посвідчення оформлення та вими вищої категорії. Він триває 20 хвилин, дача нового здійснюється без складання
починаючи з моменту виведення на екран іспитів.
монітора першого запитання.
Якщо власник втратив посвідчення
Теоретичний іспит вважається не- водія, яке було отримане вперше, ТСЦ
складеним, якщо водій допустив три МВС видає нове. При цьому воно ввапомилки, не дав відповіді у відведений жається таким, що видане вперше, й
час або використовував додаткові елек- дійсне впродовж терміну, що був вкатронні прилади, навчальну літературу, заний у втраченому або викраденому
засоби зв’язку, пристрої зчитування, а посвідченні.

27.07.2020 року о 10-00 год. відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Комарову Миколі Ігоровичу по вул. Південна,
4-е в селищі Гостомель Київської області. Просимо зв'язатися для погодження меж
та підписання Акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання власників
суміжних земельних ділянок з кадастровими номерами: 3210945900:01:070:4768,
3210945900:01:045:0088 та 3210945900:01:070:0006

Увага

Штрафи за викинуте сміття
зростуть вдесятеро

За викидання сміття та інших предметів з вікон і дверей вагонів поїздів пропонують накладати штрафи
від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
ерховна Рада прийняла у першому читанні проект Закону від
04.06.2020 №2207-1-д «Про управління відходами», повідомляє «Закон і
Бізнес».
Відповідне рішення підтримали 284
народних депутатів.
Проектом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні порушення, якими встановити
систему відповідальності за правопорушення у сфері управління відходами.

В

Зокрема, попередження або накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 – 2550 грн.) пропонується
за викидання сміття та інших предметів:
• з вікон і дверей вагонів поїздів;
• за борт річкового або маломірного
судна;
• з вікон і дверей автобусів, маршрутних таксі, тролейбусів або трамваїв.
Зараз максимальний штраф складає
170 грн. (за викидання сміття та інших
предметів з вікон і дверей вагонів).

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

В Україні водійські права
видаватимуть за новими правилами

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

Кожен документ – важливий

Архів

гання, видача довідок для ліквідації підприємств/організацій, а також соціальПро забезпечення зберігання документів, що мають місцеве значення та здійснення управління архівною справою но-правового характеру.
і діловодством на території Бучанської МОТГ архівного відділу Бучанської міської ради в інтерв'ю з начальником
Зазначу, що архівний відділ веде систематичну роботу з Державною Архівною
архівного відділу Ігорем Бартківом.
Службою України щодо отримання доз-Що вже вдалося зробити за корот- волів на передачу архівних справ від
- Над якими основними завданнями
працюють фахівці архівного відділу?
архівного відділу виконавчого комітету
кий проміжок часу?
- Здійснення управління архівною спра- Торік облаштовано приміщення та ар- Ірпінської міської ради, Трудового арвою і діловодством на території міста;
хівосховище архівного відділу Бучанської хіву виконавчого комітету Ірпінської
приймання документів Національного
міської ради.
міської ради, Бородянських, Києвоархівного фонду на різних носіях інВ 2019 році архівним відділом Святошинських та Вишгородського арБучанської міської ради затверджені хівних установ.
формації, переданих архівному відділу
Державним архівом Київської обласорганами місцевого самоврядування,
- Завершується процес децентралізапідприємствами, установами та органіті «Список юридичних осіб – джерел ції, до складу Бучанської ОТГ увійдуть
формування Національного Архівного нові населені пункти.
заціями незалежно від форми власності,
Фонду, які передають документи до архів- У процесі приєднання територіальних
об’єднаннями громадян, громадськими
спілками, релігійними організаціями, які
ного відділу Бучанської міської ради (спи- громад до Бучанської міської об’єднаної
територіальної громади, ліквідації райодіють (діяли) на території міста.
сок джерел комплектування архіву)».
Приймання документів з кадрових
При архівному відділі Бучанської місь- нів (а тому і відповідних архівів) архівпитань (особового складу) в упорядкокої ради постійно діє
ний відділ Бучанської
Експертна комісія. У Наша довідка
міської ради планує
ваному стані за описами справ; виборчої
2019 р. відбулось 5 заотримання дозволів та
документації тимчасового строку зберіАрхівний відділ Бучанської прийняти архівних догання відповідно до законодавства; засідань, на яких було
розглянуто 50 питань міської ради утворено рішен- кументів.
безпечення відповідно до умов для зберіпорядків денних. В ням Бучанської міської ради
На даний час в архівгання архівних документів ліквідованих
для зберігання ному відділі Бучанської
основному це пого- 31.05.2018 р.
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, які здійснювали свою діяльність
дження номенклатури документів Національного ар- міської ради зберіга(були зареєстровані) на цій території та
справ установ/органі- хівного фонду, що мають місце- ється 55 фондів.
низку інших питань;
Також після місцевих
зацій, схвалення опи- ве значення, і управління архіввидає архівні довідки, копії докуменсів справ діючих та ною справою та діловодством виборів, які відбудутьліквідованих установ/ на території міста, а також для ся 25.10.2020 р., необтів, витяги та іншим шляхом задовольоб’єднаної територіальної громади, по- організацій. У 2020 централізованого тимчасового хідно буде приймати
няє запити фізичних і юридичних осіб;
проводить експертизу цінності архів- дає належні відомості про ці документи році відбулось три за- зберігання архівних документів, виборчу документацію
них документів, що зберігаються в архіві, Державному архіву в Київській області;
сідання
Експертної нагромаджених у процесі до- як по виборах депуведе облік юридичних осіб, що перебу- комісії, на яких було кументування службових, тру- татів Бучанської місьподає на розгляд експертній комісії акти
дових та інших правовідносин кої ради, Бучанського
про вилучення для знищення докумен- вають на стадії ліквідації (банкрутства) розглянуто 13 питань.
юридичних осіб і фізичних осіб міського голови, так і
Крім
того,
здійспротягом
ліквідаційної
процедури,
з
тів, строки зберігання яких закінчилися;
веде зведений облік архівних доку- метою контролю за впорядкуванням, за- нюється
консульта- — підприємців та інших архів- Бучанської районної
ментів, що зберігають органи місцевого безпеченням збереженості архівних до- тивна та методична них документів, що не належать ради.
Спілкувався
самоврядування, підприємства, уста- кументів до передачі їх на зберігання до допомога, приймання до Національного архівного
Максим Власенко
документів на збері- фонду.
нови та організації міста та Бучанської Трудового архіву тощо.

На даний час в архівному відділі Бучанської міської ради зберігається 55 фондів (з яких 3 Національний архівний фонд
та 52 з кадрових питань (особового складу) ліквідованих установ), які складаються з 5 090 од.з., з яких, як вже зазначалось
вище 17 од.з. знаходилися в пошкодженому стані (замочені ГПУ), 9 од.з. були вилучені органами СБУ та ГПУ.
№
фонду

Назва фонду

Крайні дати
документів

Р-28

Бучанський спеціальний дитячий будинок, смт. Буча

1946-1960

Р-29

Бучанський робітничий кооператив радгоспів, смт. Буча

1949-1966

Р-30

Бучанський завод алюмінієвих квасцов, смт. Буча

1946-1954

Р-31

Бучанське сільське споживче товариство, смт. Буча

1946-1958

Р-32

Бучанське торфопідприємство, смт. Буча

1946-1961
1999-2009
2002-2010

38

Житлово-будівельний кооператив „Будівельник”м.Буча
Приватне підприємство „Теплоенергетик”
Приватне підприємство Виробничо-комерційна фірма
„Перспектива”, м.Буча
Закрите акціонерне товариство „Укртара – Холдинг”, м.Буча
Приватний навчально-виробничий заклад „Учбовий центр”,
м.Буча
Приватне підприємство „ІнфоПродСервіс”, м.Буча

2000-2011

39

Приватне акціонерне товариство «НТБ», Буча

2000-2014

40

Дочірнє підприємство „Механізована колона № 80” Відкритого
акціонерного товариства „Південьзахіделектромережбуд”, м.Буча

1969-2005

41

Відділ Держгеокадастру у м.Бучі
Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія
«Укртехнопром», м.Буча
Товариство з обмеженою відповідальністю «Пальміра
Корпорейшин», м.Буча
Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземною
інвестицією «Адеф -Україна», м.Буча

2007-2017

Бучанська міська рада та її виконавчий комітет (опис 1)
Сільськогосподарський виробничий кооператив «Лубянський», с.
Луб’янка
Колгосп «Заповіт Ілліча», с. Луб’янка
Сільськогосподарська артіль «Шлях правди», с. Блиставиця
ПСП «Наталка», с. Луб’янка
ТОВ «Слов’янське поле-Україна», с. Блиставиця
ПП «ЛБІ-1», с. Луб’янка
Блиставицька сільська рада та її виконавчий комітет, с.
Блиставиця (справи з кадрових питань)
Луб’янська сільська рада та її виконавчий комітет, с. Луб’янка
(справи з кадрових питань)
СТ «Блиставиця - 1», с. Блиставиця
Житлово-Комунальне господарство «ПОЛІСЬКЕ» с. Гаврилівка

2007-2008

1

Приватне Мале підприємство Науково промислова фірма
«Корба», м.Буча

1991-2017

2

Управління Пенсійного фонду України у місті Буча Київської
області, м.Буча

2010-2017

3
4
5

2001-2018
2011-2018
1996-2011

10

Товариство з обмеженою відповідальністю «Олтена», м.Буча
Приватне підприємство «АНТАРИС», м.Буча
Приватне підприємство «Алгоритм», м.Буча
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВКФ-Ріко-Сервіс»,
м.Буча
Мале підприємство «Павлад», м.Буча
Товариство з обмеженою відповідальністю «Прокопа», м.Буча,
Відкрите акціонерне товариство ВКП «Бучанський завод
скловиробів», м.Буча
Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтеркосметика»,
м.Буча

2001-2002

11

Бучанська селищна рада та її виконавчий комітет, смт.Буча

2002-2006

Бучанський дитячий садочок №2, смт. Буча

1947-1967

13

Бучанська філія»Рось»Санкт-Петербургзького кооперативу
«Електроапарат», м.Буча

1992-1998

14

Мале приватне підприємство «Благовіст», м.Буча,

1994-2004

15

2000-2006

44

1999-2006

45

17

Виробничо комерційна фірма «Ксеніт», м.Буча
Фізкультурно-спортивна оранізація «Федерація рукопашного бою
Ірпеня, м.Буча
Спеціалізоване мале підприємство «Веда строитель», м.Буча

1991-1997

46

18

Приватне підприємство «Кордон», м.Буча

2002-2018

19

Приватне підприємство «Алекс», м.Буча

2002-2009

20

Товариство з обмеженою відповідальністю «Керама Київ», м.Буча

20012-2015

47
48
49
50
51

6
7
8
9
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1998-2000
1992-1999
1995-2002
1944-2002

21

Громадська Організація «Люди», м.Буча

2016-2017

22

Приватне підприємство «Спектр-АМТ», м.Буча

2006-2015

23

Товариство з обмеженою відповідальністю «Колиска здоровя»,
м.Буча

2012

24

Державне комунальне підприємство сфери послуг «Настрій»,
м.Буча

1999-2014

25

Адвокатське обєднання «Денисенко і партнери», м.Буча

1999-2006

26

Орендне підприємство Київське будівельно-монтажне управління
будівельного комплексу „Укрпрофбуд”
Будинок відпочинку „Буча”, смт. Буча

1955-2002

Р-27

1947-1965

33
34
35
36
37

42
43

52
53
54
55

2001-2011
2002-2011
1998-2011

2004-2015
2010-2014
1995-2014

1944-2005
1948-1986
1944-2005
2002-2005
2004-2005
2006-2008
1943-2018
1945-2018
1999-2014
1998-2020

Архівний відділ Бучанської міської ради розташований за адресою:
08292, м. Буча, вул. Енергетиків, 12 прим. 414.
Графік приймання громадян: вівторок 8-17, п’ятниця 8-16.

Суспільство

Чим корисний кавун

і чи може він зашкодити
Кавун виключно сезонний продукт – зберегти його надовго можна тільки у
вигляді соку, варення або інших консервів, які істотно знижують користь цієї
величезної ягоди.
Саме цей факт є приводом обмежити
вживання кавуна. Річ у тому, що кавун,
як правило, не їдять маленькими шматочками – за один присід йде 300-500
грамів м’якоті. А це величезна кількість
цукру. Тому діабетикам і тим, у кого є
метаболічні порушення, потрібно обмежувати вживання кавуна. До речі, є і
протипоказання для тих, хто має захворювання органів шлунково-кишкового
тракту. Дотримуйтесь рекомендацій лікаря.

Перевіряємо полосату ягоду
На ринках масово почали продавати
кавуни та дині. Деякі містяни сумніваються в безпечності ягід і оминають їх,
інші ж купують довгоочікувані плоди.
Здебільшого на прилавках ринку у продавців є кавун у розрізі, з якого й можна
взяти проби. Диня – так само. Проте не
всі продавці охоче погоджуються на перевірку.
«Нас перевіряють щодня, лабораторія
краще знає, що в нас є! Якщо ви хочете
перевірити, чи є там нітрати, купуйте і несіть у лабораторію. Тут я не даю

дозвіл перевіряти», – відповідає торговець динями на прохання перевірити
диню.

купити, а відштовхнути. Надавайте
перевагу продуктам більш натуральних
відтінків», – пояснюють спеціалісти.
Також фахівці застерігають від купівлі
продуктів у місцях стихійної торгівлі та
на ринках, при яких не працює лабораторія.
«Споживач має повне право просити у
підприємця документ із результатами
перевірки лабораторії. Продавці не мають права відмовити у наданні цієї інформації», – додав він.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

авун – прекрасний продукт для літньої спеки. Це одночасно і корисний
напій, що допомагає відновити водно-сольовий баланс, і перекус – в кавуні дуже багато рідини, близько 90%. Але
при цьому він містить величезну кількість корисних речовин.
У кавуні є магній, котрий необхідний
нервовій і серцево-судинній системам.
Підтримати серце і кров в нормі допоможуть залізо і фолієва кислота, які
теж містить кавун. Його рекомендують
у разі подагри і для профілактики хвороби Паркінсона, а також хвороб судин.
Дослідження показують, що кавун допомагає боротися зі стресом і відновлюватися при великих емоційних і фізичних
навантаженнях.
Кавун допоможе позбутися похмілля
і швидко відновити сили – мінерали в
складі ягоди сприяють нормалізації водно-сольового балансу. Хоча води в м’якоті дуже багато, кавун допомагає боротися з набряками і має сечогінний ефект.
Але тим, хто страждає на запальні захворювання сечовивідних шляхів, камені в
нирках або жовчному міхурі, з кавуном
варто бути обережнішими – можна дозволити собі одну невелику часточку, але
не більше. Також не рекомендується кавун людям із серйозними порушеннями
функції нирок.
Кавун допомагає вивести холестерин,
зміцнити м’язову тканину і поліпшити
метаболізм. Але варто враховувати, що
в ста грамах кавуна міститься 5 грамів
фруктози, три грами глюкози і два сахарози. Тобто цілих десять грамів цукрів у
сумі!

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •
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Як вберегтися від
нітратних продуктів
Споживачі можуть спробувати уберегтися від нітратних ягід, ретельно
оглянувши їх у розрізі.
Кавун має бути блідо-рожевого кольору,
без жовтизни чи багрових відтінків.
«Треба уважно дивитися на продукти.
Надто насичений колір
має вас не під-

СПОРТ

Сьогодні «Бучанські Новини» хочуть ближче познайомити вас,
любі наші читачі, з футбольною
командою «Буча-03». Для цього
поспілкувалися з адміністратором ФК Євгенієм Стаховим, який
повідав нам багато цікавого про
команду.

– Усе почалося з дворового футболу.
– розпочав свою розповідь пан Євгеній.
– Згодом стали змагатися за перемогу з
Рубежівськими футболістами, які запрошували нас на товариські зустрічі. Наша
команда народилася в 2003 році, коли
два брати Олег та Слава Макаренки вирішили більш серйозно підійти до гри у
футбол та офіційно заснувати футбольну команду. Від року створення й пішла
назва ФК «Буча-03». З тих пір, звичайно, склад команди змінився, – пояснює
Євгеній, – та все ж багато кому з наших
футболістів вже за тридцять п’ять років.
Саме тому останнім часом ми залучаємо
до гри молодих гравців, таких як Антон
Рогозянський та Богдан Товстенко, які
вже демонструють гарну гру.
Олег Самченко, який наразі є діючим гравцем та тренером «Буча-03»
підтримує хлопців у чудовій фізичній формі. Тренуються футболісти на
ПМК «Арена» та відточують майстерність не шкодуючи сил.
– Плани на майбутнє маємо абсолютно чіткі, – ділиться Євгеній
Стахов, – залучати до команди якомога більше молодих гравців Бучанської
громади та підтримувати професіоналізм футболістів на високому рівні.
Бажаємо ФК «Буча-03» успіхів на
футбольній ниві, здійснення всіх намічених цілей та багато перемог!
Підготувала
Тетяна Домарєва

Тренер команди «КАтаН» Андрій Купраш:

«Хороший результат є важливим, але
не обов’язковим. Головне – любов до гри»

Андрій Купраш - голова Бабинецької
селищної ради та за сумісництвом
тренер місцевої футбольної команди «КАтаН». Саме його самовіддана
праця на благо громади та неймовірна любов до цієї гри дала поштовх
для розвитку спорту серед мешканців населеного пункту.
– Ми з дружиною створили цю команду в далекому 2004 році. За свій кошт
закупили форму, м’ячі та всі необхідні
речі для футболістів. Так і розпочали.
До 2018 року команда проводила ігри у
Бородянському районі, а з 2019 року перейшла в чемпіонат Бучанської ОТГ.
Половина складу команди - це гравці з
Бабинців, інша частина - хлопці з населених пунктів Бучанської ОТГ: Здвижівка,
Блиставиця, Гаврилівка та інші.
– Андрій, у яких змаганнях «КАтаН»
встиг взяти участь у 2020-му році, до
чемпіонату Бучанської ОТГ?
Кубок Немішаєво з футзалу приніс
нашій команді перемогу. А команда
«КАтаН-2» посіла там друге місце. Це
звичайно гарні результати. На даний час
у чемпіонаті Бучанської ОТГ у нас не найкраще місце. Звісно, всі ми максималісти
та хочемо перемагати. Це якщо мислити
амбіціями та емоціями, але ми впевнені,
що хороший результат є важливим, але
не обов’язковим. Ми насолоджуємось
грою, це важливіше.
Повага та довіра від земляків вказує
на те, що робота тренера та команди не
даремна.
– Що вам дає змогу залишатися в тонусі?
– Це велика любов до футболу.
Футбол – це і є моє життя. Особливої
мотивації, щоб виходити на поле, мені не
потрібно. Я обожнюю грати, а тому дуже

Динамо звільнило
головного тренера

Київське Динамо звільнило наставника команди Олексія Михайличенка та його тренерський
штаб.

О

приємно, що маю змогу допомагати своїй
команді, за яку виступаю.
Андрій називає «КАтаН» - командою
вихідного дня.
– У складі колективу люди, які працюють у різних сферах, і мають змогу
тренуватись тільки на вихідних. Для багатьох це хобі. Але всі самовіддано ставляться до своїх обов’язків.
Андрій розповідає, що в селищі велика
кількість вболівальників приходять спостерігати за грою.
– Ми маємо, надію, що у Бабинцях
з’явиться стадіон з гарним професійним
покриттям, і ми зможемо приймати у
себе вдома інші команди Бучанської ОТГ.
Вболівальники чекають на це. На наші
ігри ходить щонайменше по 100-150 осіб,
і ми маємо надію, що їх буде більше.
Наразі спортсмени частіше грають
матчі на виїзді на стадіоні «Ювілейний»
у Бучі та радо приймають нашу команду
у Ворзелі.
– Наша мета: розвиток фізичної культури та спорту в селищі Бабинці. Щоб
дорослі і особливо діти розуміли, що все
можливо. Якщо є мрія, потрібно починати грати. На невеличке селище ми маємо
дві команди, у сусідніх населених пунктах немає зовсім. Хочемо своїм прикладом показати всій громаді, що все вийде,
тільки треба розпочати.
Спілкувалась Ірина Паясь

крім Михайличенка у відставку
були відправлені його помічники
Вадим Євтушенко, Сергій Федоров і
Михайло Михайлов, інформує офіційний сайт клубу.
Клуб подякував тренерському штабу та зокрема Михайличенку за співпрацю та зазначив, що команда під їхнім
керівництвом впоралася із багатьма
поставленими завданнями на сезон:
виграла Кубок України та посіла друге
місце, яке дозволяє зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів. Незважаючи на
це, керівництво залишилося незадоволеним якістю гри команди.
«Керівництво клубу та численну
армію динамівських уболівальників не
може задовольнити поточний рівень
гри команди, відсутність прогресу,
достатнього для боротьби за звання
чемпіона України та гідного виступу
у європейських клубних турнірах. Для
цього гра Динамо має вийти на якісно
інший рівень», — йдеться у повідомленні клубу.
Підготовку до наступного сезону
«Динамо» розпочне із новим тренерським штабом. Про те, хто очолить
команду в новому сезоні, буде повідомлено пізніше.

Чи носити маску під час фізичних вправ

 ктивний спосіб життя та спорт допомагають нам залишатися здоровими
А
та протистояти вірусам.
и потрібно носити маску під час фізичних вправ — часте запитання, на яке
спеціалісти ВООЗ дали чітку і ґрунтовну відповідь, – не рекомендується.
Під час занять спортом маска перешкоджає комфортному диханню. Натомість
варто дотримуватися дистанції не менше одного метра, щоб мінімізувати ризики
зараження на Covid-19.

Ч

Михайличенко очолив Динамо 15
серпня 2019 року, змінивши на посту
Олександра Хацкевича.
Це вже друга відставка Михайличенка
з посади головного тренера Динамо.
Перша відбулася в 2014 році.

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

ФК «Буча-03» – футбол
не просто гра – це спосіб життя

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
№ 29 від 24 липня 2020 року
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Мироцьке, з днем села!

Сільченко Ірину Євгенівну,
завідувачку ДНЗ № 6 «Яблунька»

21 липня – в день Казанської ікони Божої Матері відзначають щороку День народження
рідного села жителі Мироцького.

Ященко Аллу Володимирівну,
завідувачку ДНЗ № 5 «Капітошка»

Матюшенко Ларису Анатоліївну,
начальника відділу охорони здоров`я
Бучанської міської ради

Голубовську Олену Федорівну,

головного спеціаліста відділу обліку і звітності
Бучанської міської ради

Коцур Юлію Володимирівну,

головного спеціаліста відділу ведення Державного
реєстру виборців Бучанської міської ради

Кулаківську Марію Іванівну,

прибиральницю господарського сектору Бучанської
міської ради

Д

ень села – це подія, яка єднає всіх жителів громади, пов’язує минуле, сьогодення та майбутнє.
Історія кожного села є частиною історії нашої держави. А її, як відомо, творять добрі, щирі, працьовиті люди. Це свято всіх, хто тут народився і виріс,
хто приїхав колись, щоб залишитися назавжди.
Мироцьке живе і впевнено крокує у майбутнє:
позитивні зміни поступово покращують життя
мешканців. Невдовзі запрацює в селі сучасний медичний заклад - амбулаторія загальної практики
сімейної медицини. Нові локації для відпочинку,
охайні вулиці - все робить життя дорослих і малечі
більш зручним.
Нехай кожен новий день кожної родини буде щасливим і успішним!
Миру, розвитку, процвітання!

Поради

Як жити довше?
Вітаємо з чудовою датою, з 45-річчям

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

Гречишкіну Світлану Вікторівну!
Нехай життя відкриється для тебе по-новому
– щоб вир радісних подій,
нових можливостей та
перемог, втілених бажань
та мрій не закінчувався ніколи. Хай серце тремтить
тільки від любові, а душа
хвилюється від буденних
радощів.
Хочемо побажати, щоб
тебе завжди оточували
любов’ю та турботою рідні та друзі, даруючи крила
віри у диво та удачу, у краще майбутнє.
З любов’ю колектив
«Блиставчанка»

Дозвілля

Усім, хто хоче жити довше, відомі у Великобританії лікарі-дієтологи Джульєтта Келлоу і Сара
Брюер радять регулярно їсти банани.
ахівці констатують, що їх вживання є одним з
найпростіших способів поліпшити загальний
стан здоров’я, знизити ризик загрозливих для життя
захворювань. Банани багаті калієм, це робить їх природними ліками, які захищають від високого кров’яного тиску, допомагають врівноважити гіпертонічні
ефекти натрію в організмі. Крім того, їх поживні речовини знижують шанси на розвиток раку нирки. Також
фрукти мають інші властивості, що допомагають жити
довше. Вони підтримують емоційну рівновагу,
є джерелом вуглеводів, паливом для мозку
і м’язів, забезпечують організм триптофаном і вітаміном B6, необхідні для виробництва важливих хімічних речовин.
Крім того, покращують травлення. Ще
один плюс – вони багаті пектином, різновидом клітковини, яка поліпшує
стан кишкової мікрофлори і підтримує тривале відчуття ситості, що
запобігає переїданню. «Їжте від
трьох до чотирьох бананів щотижня», — радять медики.

Вітаємо
«Блиставчанку»
з перемогою на Folk
Championship

Приз глядацьких симпатій і 3 місце в улюбленого колективу громади.
ітаємо з перемогою! Наша підтримка і кожен голос на підтримку - і перемога наша!

В

Цікаве - звідусіль

Знайшли найдавніший хліб
в історії людства

В Йорданії знайшли перші докази того, що хлібобулочні продукти вміли пекти задовго до
розвитку сільського господарства.
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Йорданії знайшли піч для випікання хліба, яку
використовували ще за 4 тис. років до появи
сільського господарства. В ній були рештки бездріжджового хліба.
"Це перші докази того, що хлібобулочні продукти
вміли пекти задовго до розвитку сільського господарства. Виробництво хліба могло б сприяти аграрній революції періоду неоліту," - стверджує працівник університету Копенгагену Амайя Арранс
Отагеу, пише ТСН.
Продукт було виготовлено з використанням суміші злаків. Їх зібрали, приготували та випекли - так
само це роблять тепер.
Виробництво цих хлібів могло бути однією з рушійних сил сільськогосподарської революції, вважають дослідники.

Літні канікули тривають,
і на дітей Бучанської громади
чекають нові сюрпризи

Театральну естафету приймає розважально – ігрова програма «Барви літа».
Ніхто не залишиться без подарунка:
браслети, крейда, сік із печивом, морозиво плюс гарний настрій: таким буде
кожен із запланованих днів.
Заходи проходять із дотриманням карантинних вимог!

В

ід 22 липня 16 розважально–ігрових
програм «Барви літа» продовжать
цікаві вечори у міському парку, які пройдуть за сприяння Бучанської міської
ради.
Усі розважальні програми розпочинатимуться о 17 і триватимуть дві щасливі години.
За цей час діти візьмуть участь у цікавих іграх і конкурсах, пограються із
аніматорами, пригощатимуться солодощами.
Обдаровані та талановиті діти, із родин загиблих учасників АТО, сироти, із
багатодітних родин Бучанської ОТГ отримають і квитки на атракціони.
Зверніть увагу:
−− із 22 до 29 липня запрошуємо дітей віком від 4 до 7 років;
−− із 30 липня до 12 серпня дітей віком
від 8 до 13 років.
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