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Благоустрій

Освіта

Усі контейнері
майданчики будуть
замінені на сучасні

5 «незручних» міфів Бучанська міська
про початок нового рада дарує яскраве
літо!
шкільного року

Канікули

Стор. 2

спорт

Стор. 4

Стор. 6

Головна тема

П

ередбачається, що з'явиться 150 000 нових робочих
місць. Згідно проєкту, у кожній області має бути погоджений із Міністерством розвитку громад і територій
України перелік об'єктів, які область планує побудувати
або відремонтувати протягом року. Обласні державні адміністрації також мають погодити з “Укравтодором” перелік доріг, які планують побудувати в межах дорожнього
фонду. У пріоритеті – дороги до опорних шкіл та лікарень. Проєкт втілюватиметься на бюджетні кошти, кошти
Державного фонду регіонального розвитку, кошти з місцевих бюджетів.

Сьогодні перша виробнича нарада проведена замовниками з проектантами ,підрядниками, які
обговорюють початок робіт на спорткомплексі.
Закінчення на стор. 3.

Стор. 7.

Бучанський міський голова Анатолій Федорук
увійшов до складу ради розвитку громад та територій Київської області, утвореної розпорядженням голови Київської облдержадміністрації
Василя Володіна.

О

На будівництві спорткомплексу
розпочинаються роботи

На часі

Новий склад ради:
спільні дії для розвитку
громад

сновними завданнями Ради
розвитку громад та територій є:
•
сприяння
налагодженню
ефективної взаємодії державних
органів, місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування щодо удосконалення державного будівництва,
•
напрацювання
новітніх
підходів у сфері регіонального
розвитку, сприяння ефективній
реалізації реформи місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, інших реформ із децентралізації влади.
До складу ради увійшли:
Василь Геннадійович Володін - голова Київської облдержадміністрації, голова ради,
Стариченко Микола Анатолійович - голова
Київської обласної ради, заступник голови ради (за
згодою),
Назаренко Дмитро Юрійович - заступник голови
Київської облдержадміністрації, виконавчий секретар
ради.
Працюватимуть над виконанням основних завдань
депутати обласної ради, керівники управлінь та відділів облдержадміністрації, мери міст, голови ОТГ,
райрад та адміністрацій.

Стор. 7
Важливо

«Велике будівництво» розбудовує
інфраструктуру країни
Національний проєкт «Велике будівництво», згідно якого в планах Уряду протягом
2020 року збудувати понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів, 200 нових приймальних відділень лікарень та 4 000 км доріг.
Робота розпочалась на понад 300 об’єктах.

У Бучі пройшов ІІ-й
етап Відкритого кубку
з мотокросу

Буча доєдналася до світової
ініціативи і вирішила:
«Еконологічним бути модно!»

Кожен день наближає
завершення монтажноналагоджувальних робіт
у приміщенні нового
освітнього закладу
Завершено облаштування території, у окремих
класах встановлюються парти, мультимедійні дошки.
обудований об’єкт за програмою « Велике будівництво» вже скоро готовий буде прийняти у свої
обійми учнів.

Д

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

Ще один будівельний майданчик
два дні тому запрацював у
Бучанській ОТГ

Він продовжить розбудову спортивної інфраструктури у населених пунктах громади.
Луб’янці розпочалися роботи із спорудження багатофункціонального спортивного майданчика на
території колишнього спортивного стадіону.
Старе обладнання демонтовано, будівельна компанія
завершує підготовчі роботи.
Бучанська ОТГ- територія спорту!
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Перші сім родин загиблих
учасників АТО отримають
допомогу на оздоровлення

Матері з дітьми для оздоровлення та відпочинку у літній період,
які являються членами сімей загиблих (померлих) ветеранів війни
з числа учасників АТО/ООС, відповідно до міської комплексної
цільової програми «Соціальна
підтримка учасників АТО/ООС та
членів їх сімей, учасників Революції Гідності та членів їх сімей» буде
виділено матеріальна допомога.

У

же подали пакет документів для
отримання допомоги (матері з
дітьми до 14 років) – Сабліна Наталія
Миколаївна, Королько Валентина
Петрівна, Бочарова Ірина Анатоліївна,
Гнатюк Ольга Геннадіївна, Головач
Ірина Миколаївна, Буяло Валентина
Вікторівна, Опанасенко Тетяна Вікто
рівна.
Програма працює, оздоровлення
родин загиблих триває.

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

Соціальні питання –
серед головних

кщо вам потрібно записатися на
прийом до вашого сімейного лікаря,
лікаря-педіатра, терапевта користуйтеся, будь ласка, номерами нашого єдиного call центру.
Телефонна лінія працює для усіх амбулаторій Бучанської ОТГ: 4 амбулаторії по Бучі, амбулаторія в Гаврилівці,

Covid–19

Обмеження продовжили.
Що дозволено і заборонено
в «кольорових»
карантинних зонах

Кабмін продовжив адаптивний
карантин до кінця літа і ввів поняття різних карантинних зон, на
які поділять Україну. Так в уряді
хочуть уникнути піків захворюваності і перевантаження системи
охорони здоров'я.
Зелена зона. Дозволяється:
• проводити масові заходи
• відвідувати кіносеанси
• перевозити пасажирів в транспорті
Жовта зона. Забороняється:
• відвідувати місця, де утримуються
люди пенсійного віку або люди в
кризових станах
Помаранчева зона. Забороняється:
• працювати хостелам і турбазам
• працювати ресторанам вночі
• проводити планові госпіталізації в
лікарнях
• відвідувати спортзали і установи
культури
• приймати нові зміни в дитячих таборах
Червона зона. Забороняється:
• працювати громадському транспорту
• відвідувати установи освіти
• працювати ТРЦ
Не забувайте носити маску!
Бережіть себе!

лення на території Бучанської ОТГ.
• Розглянуто питання містобудування
та архітектури.
• Визначено територію для розміщення
меморіалу учасникам АТО/ООС
а 81 сесії Бучаської міської ради розглянуто понад сто проєктів рішень,
які детально опрацьовано під час засідання постійних депутатських комісій та
погоджувальної ради.
• Серед питань про:
−− роботу комісії з надання соціальної
допомоги, житлових субсидій і пільг;
−− роботу архівного відділу;
−− прийняття субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку, на капітальний ремонт об’єктів комунальної власності;
−− створення комунальної установи
«Бучанська агенція регіонального
розвитку» БМР;
−− розгляд питання щодо визначення
території для розміщення меморіалу
учасникам АТО/ООС;
−− регулювання земельних відносин
громадян, підприємств, установ та
організацій.

Н

Понад сто питань порядку денного
розглянуто під час чергового засідання виконкому Бучанськоі міської
ради, яке провів Бучанський міський голова Анатолій Федорук.
• Стан надання медичної допомоги населенню, фінансування видатків:
−− на розробку концепції комплексного
розвитку території Бучанськоі ОТГ, із
запобігання надзвичайних ситуацій.
• Розглянуто низку соціальних питань:
−− надання матеріальної допомоги
членам сімей загиблих учасників
АТО, довгожителям,
−− надання одноразової матеріальної

допомоги.
• Затверджено перелік дорожніх знаків
та пристроїв примусового зниження
швидкості, необхідних для встанов-

Бучанський центр первинної медикосанітарної допомоги інформує:

Я

Важливо
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Усі контейнері
майданчики будуть
замінені на сучасні

Луб'янці та Блиставиці.
Режим роботи call центру:
Пнд-пт з 8-00 до 19-00.
Сб з 9-00 до 14-00.
Будьте здорові!

Бучанська ОТГ має шанс залучити
польських інвесторів завдяки проєкту
“Золота Ділянка 2020”

Громада пройшла перший етап конкурсу «Золота Ділянка 2020» в рамках проєкту Польської допомоги задля розвитку «Підвищення конкурентоспроможності українських регіонів та розвиток польсько-українського економічного
співробітництва». Дві ділянки, подані на конкурс, пройшли у наступний етап.

У

Київській області у другий етап
потрапила
окрім
Бучанської
ОТГ
Шкарівська сільська рада
Білоцерківського району.
- “Золота ділянка 2020” дає можливість
презентувати інвестиційно привабливі земельні ділянки громади ,розвивати
міжнародну співпрацю , створювти нові
робочі місця, збільшувати надходження
до бюджету,- коментує Бучанський міський голова Anatolii Fedoruk.
Сьогодні для конкурсної комісії, за
участі польських експертів та представників профільного департаменту КОДА
проведено презентацію ділянок та ОТГ:
трудовий потенціал, рівень освіти та безробіття..
За умовами конкурсу, до 15 серпня
2020 року будуть визначені переможці –
по одному з кожної області.
Нагородження переможців відбудеться під час засідання керівної групи про-

єкту 16-17 вересня.
Переможці Конкурсу «Золота Ділянка
2020» отримають:
пам’ятну статуетку,
сертифікат «Золота Ділянка 2020»,
поїздку до Польщі в рамках навчального візиту, організованого агенцією ПАІТ
у 2 половині жовтня 2020 року, для представників населених пунктів / ОТГ, які
мають найкращі інвестиційні ділянки та
стали переможцями у Конкурсі.
Аудит- це свого роду, навчальний захід
для заявників - репетиція перед візитом
справжнього потенційного інвестора. За
результатами аудиту конкурсна комісія визначить 1 переможця, що буде змагатись за
першість на міжрегіональному рівні.
Користь для регіону – учасника
Конкурсу:
–підвищення шансів на залучення іноземного інвестора завдяки допомозі експерта агенції ПАІТ у підготовці повної
інвестиційної пропозиції для інвестиційних ділянок, які стануть переможцями Конкурсу, в рамках індивідуальних
онлайн-консультацій;
промоції
ділянок-переможців
Агенціями регіонального розвитку під
час пропонування інвестиційних ділянок іноземним інвесторам.
Пресслужба БМР

• У мікрорайоні Мельники облаштотують новий контейнерний майданчик для сміття.
• У серпні ТОВ «Крамар Еко» біля будинку Л. Качинського 4-В встановить контейнерний майданчик для
збору ТПВ з системою індивідуального доступу.
• Користуватися майданчиком буде
можливо за наявністю ключ-картки.
Для отримання ключ-картки необхідно звернутися до офісу «Крамар - Еко»
(Б. Хмельницького 4, оф. 9. Тел (067)
(095) (093) 8678757.)
При собі мати укладений договір на
вивіз сміття.
Поступово всі контейнерні майданчики міста будуть замінені на сучасні.

Зверніть увагу!

Послуги стають ближчими!

Шановні мешканці громади!
Для вашої зручності у Бучанському
ЦНАПі у понеділок та середу з 9.00 до
11.00 проводиться прийом представниками Крамар -Еко!
Тепер у ЦНАПі є можливість: укладання договорів; погашення заборгованості; отримання консультацій
щодо тарифів!

Суспільство
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На будівництві спорткомплексу
розпочинаються роботи

На часі

«Громада – це ТИ

Кілька днів тому у Бучі з’явилися
намети, що «мігрують» містом. Ось
що про це на своїй сторінці у Фейсбук написав секретар БМР Василь
Олексюк:
Відповідно до пункту 4 статті 10
Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», депутат зобов’язаний:
−− вивчати громадську думку;
−− вивчати потреби територіальної
громади;
−− інформувати про них раду та її органи ;
−− брати безпосередню участь у їх вирішенні.
Із 22 липня 2020 року,на території
громади, розпочинаю реалізацію проекту « Громада-це ТИ». Моя мета-максимально залучити до участі в обго-

«

Закінчення. Початок на стор. 1.
ля завершення робіт і введення в експлуатацію будівлі, з обласного бюджету вже виділено 29 мільйонів гривень.
Із міського бюджету планується залучити кошти у сумі 23 мільйони гривень
на будівництво спорткомплексу та облаштування спортивних майданчиків,
сквера із автостоянкою, вуличного освітлення, поливу зелених насаджень.
Уже працює кран, що розвантажив три
вантажівки цегли. Очікуються сьогодні
ще поставки будівельних матеріалів.

Д

Вибори–2020

Вибори за новими правилами
Верховна Рада внесла зміни до
Виборчого кодексу. Цьому передувала адміністративна реформа – істотне
укрупнення громад і районів. Унаслідок
реформи кількість депутатів значно скоротиться, а отже – зросте конкуренція.
Кандидати зможуть балотуватися щонайбільше до двох рад одночасно, хоча раніше могли змагатися одразу за 4 мандати.
Для кожного кандидата чи кандидатки
обов’язковою буде застава. Найбільше
проблем із заставою матимуть самовисуванці, тому що в них ще немає виборчих рахунків, а заставу потрібно внести
до реєстрації. Законотворці не додумалися владнати це питання.
Партійний бар’єр
Якщо у вашій громаді понад 10 тисяч
виборців, то вибори відбудуться за партійною системою – кандидати до ради
будуть у партійних списках. Округи у
великих громадах істотно збільшаться.
Якщо ж виборців менше, залишиться
мажоритарка і самовисуванці.
ОТГ та районування затвердили нещодавно. Ось моделювання на прикладі
Київщини, де буде виключно партійна

система, а які громади матимуть кандидатів-самовисуванців.
Оскільки партіям тепер доведеться
шукати кандидатів навіть у малих містах, виникає велика кадрова проблема.
Ситуацію ускладнює паралельне балотування.

Паралельне балотування
Паралельне балотування – це можливість висуватися одночасно і в мери міста, і в депутати міськради, і до райради,
і до облради.
Юристи наголошують, що балотуватися – це конституційне право громадян бути обраними, й обмежувати його
ніхто не може.
ЦВК не зареєструє партію, якщо вона
не дотримається гендерної квоти. У
кожній п’ятірці кандидатів від партії має
бути щонайменше 2 представники іншої
статі. Раніше гендерна квота обов’язковою не була. Саме тому партії, які завжди висували більше чоловіків ніж жінок,
наразі інтенсивно шукають кандидаток.
Застави й нерівні умови
На місцевому рівні запровадили застави, яких на попередніх виборах не
було. Хоча, наприклад, перші вибори
мера Києва за часів незалежної України
відбувалися з внесенням застави та збиранням підписів.
Цьогоріч підписи виборців збирати
не потрібно, але грошову заставу повинні внести усі кандидати. Це стосується і
самовисуванців з малих громад, і кандидатів від партій.
Для кандидата в мери малого міста,
де кількість виборців не перевищує 75
тисяч осіб, застава є сталою й становитиме приблизно 4 700 гривень. Кандидат

у депутати, який балотується у громаді
до 10 тисяч виборців, теж має сплатити
сталу суму – близько 940 гривень.
Ті ж кандидати в мери, які балотуються у великих громадах, як і кандидати в
депутати від партій, мають обчислити
свою заставу з огляду на кількість виборців. По суті на кожну 1000 виборців
треба внести 209 гривень.
В партійних кандидатів є поточні рахунки партії, з котрих можна внести
заставу для реєстрації. Але не вирішено
питання щодо самовисуванців, які до
моменту реєстрації не набули статусу
кандидата, але вже повинні вносити заставу як кандидати.

Виборча квота на рівні 25%
Виборча квота – це кількість голосів
виборців, необхідних для отримання
одного депутатського мандата. Виборчу
квоту визначає територіальна виборча
комісія.
Простими словами, якщо партія поставила кандидата у списку 50-м, а за результатами виборів до ради проходять
тільки 10 депутатів, то, щоб потрапити в
цю десятку, потрібно не просто набрати
більше голосів, ніж інші колеги з партійного списку, а більше за квоту.
Отже, партії зберегли свій вплив на
формування прохідної частини списку
до ради.
Як не заплутатись у бюлетені
Окрім занадто високої квоти, спотворенню ідеї відкритих списків може
сприяти й бюлетень.
Його форма така, що закликає виборця обов’язково поставити галочку за
партію. А от обрати кандидата від неї
можна “за бажанням”.

У газеті "Голос України" опублікувано остаточний варіант змін до
виборчого законодавства.
Каледар виборчого процесу:
• Виборчий процес розпочинається
за 50 днів до дня виборів - 5 вересня 2020 року.
• З 15 вересня по 24 вересня 2020 необхідно провести конференції
обласних організацій по висуванню кандидатів.
• З 15 вересня по 24 вересня - поданння документів для реєстрації кандидатів.
• З 15 вересня по 29 вересня - рішення ТВК про реєстрацію кандидатів.
• Наступний день, після прийняття
рішення про реєстрацію кандидатів - початок агітаційного процесу.
• До 9 жовтня 2020 - утворюються
ДВК.
• До 22 жовтня 2020 - реєстрація спостерігачів.
• 23 жовтня 2020 о 23 год 59 хв - завершення агітаційного процесу.
• 24 жовтня 2020 - день тиші.
• 25 жовтня 2020 - день виборів
• До 3 листопада 2020 - ТВК встановлює підсумки для голосування.
Тобто парламент вирішив не спонукати виборця визначитися з кандидатом
від партії, якого він підтримує. І це дуже
зручно, бо знову дає люфт для партій,
аби заповнити це поле за виборця.
Вписування цифр у бюлетень залишає
більше можливостей для впливу на волевиявлення виборців. Тому пропонувалося зробити місце для позначки навпроти кожного кандидата, щоб членам
дільничних та територіальних виборчих
комісій не доводилося трактувати результати голосування.

Скорочення кількості депутатів
2015 року Україна обирала на місцевих виборах приблизно 160 тисяч депутатів, які мали протягом 5 років безоплатно працювати на користь громад.
Після адмінреформи кількість депутатів значно скоротиться внаслідок зменшення кількості рад після укрупнення
громад і формування ОТГ. Ба більше,
зменшиться кількість депутатів райрад,
оскільки Рада проголосувала за нове районування областей в Україні.
За матеріалами преси

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

Календар виборів

Абетка виборця

Як змінити виборчу адресу
Центральна виборча комісія на засіданні 24 липня ухвалила рішення про
спрощення процедури зміни виборчої
адреси.
У вказаних актах Комісії, зокрема, виключено вимогу щодо документального
підтвердження фактичного місця проживання виборця. У відповідній заяві
необхідно лише вказати адресу житла,
за якою виборець фактично проживає
та яку просить визначити його новою
виборчою адресою.
Відповідно до нових норм відтепер
виборцям, які хочуть змінити виборчу
адресу, необхідно до 10 вересня зробити
наступне:
−− зайти в кабінет виборця на сайті
Державного реєстру виборців (drv.
gov.ua);
−− знайти розділ "Заяви і запити";
−− вибрати опцію "Звернення з приводу
зміни виборчої адреси";
−− зайти в розділ за допомогою електронного підпису і заповнити заяву;
−− очікувати на пошті підтвердження від
реєстру.

воренні стратегії розвитку наших
мешканців,почути їх бачення та врахувати думку кожного.
Абсолютно новий,сучасний,креативний підхід, розроблений нашою командою,дасть можливість разом сформувати дорожню карту спільних дій.
Долучайтеся до створення власної
успішної історії нашого регіону!»

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Важливо

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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Освіта
Діти підуть до школи в усіх
регіонах, крім червоних зон

У Міністерстві освіти пояснили, як
навчатимуться діти в регіонах, які
визначать залежно від епідеміологічної ситуації.
ише в червоних зонах учні не підуть до школи, у помаранчевих –
введуть обмеження до 20 осіб у групі,
крім садків та шкіл, у жовтих та зелених – буде стаціонарне навчання з
дотриманням соціальної дистанції та
санітарно-гігієнічних норм.
Нагадаємо, загальнонаціональний
карантин продовжили до 31 серпня 2020 року. Усі регіони поділять на
чотири рівні епідемічної небезпеки.
МОН розглядає три можливі сценарії
початку навчального року – не виключено, що навчальний процес відбуватиметься в змішаній формі.
«Переважна більшість здобувачів
освіти 1 вересня традиційно підуть
до закладів освіти. Міністерство виступає за те, щоб навчальний процес
проходив, як і раніше, у класах, аудиторіях, лабораторіях, спортзалах. Але
з урахуванням карантинних обмежень», – зазначив т.в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.
До кінця липня у співпраці з МОЗ
обіцяють надати чіткі рекомендації.
Лише на території регіонів із червоним
рівнем небезпеки здобувачам освіти заборонено відвідувати заклади освіти.
На території регіонів із помаранчевим рівнем небезпеки заборонено
відвідувати заклади освіти в групах
більш ніж 20 осіб, крім садків та шкіл.
На території регіонів з помаранчевим
та червоним рівнями епідемічної небезпеки органи державної влади та місцевого самоврядування можуть застосовувати додаткові обмежувальні заходи.

Л

Музей науки: старт у космос

Мала академія наук України повідомила, що восени відкриється
перший інтерактивний простір
«Музей науки» на ВДНГ у Києві. Він
вражатиме українців цікавими
експонатами та інсталяціями.
Там можна буде:
• покататися на велосипеді з квадратними колесами;
• вирушити в космічну подорож;
• побачити двометрову голограму та
60-кілограмовий кристал;
• скласти з атомів воду та сіль у доповненій реальності;
• дізнатися, як побудований організм
людини.
Загалом на відвідувачів чекає понад
120 інтерактивних експонатів та інсталяцій.
Цей проєкт організатори описують одним словом – спектр. Адже це
спектр наук, відкриттів і вражень: від
запуску блискавки в котушці Тесли та
керування роборукою до можливості
побачити власний голос, потрапити
всередину гігантської мушлі та в дзеркальний тунель з оптичною ілюзією.
Найбільшим інтерактивним експонатом стане скляна стеля, яка змінює
колір, коли відвідувачі вводять на
планшетах правильні відповіді на запитання зі сфери науки.
Також у музеї буде представлена
виставка «Дивна матерія» канадського центру Ontario Science Center, виставки «Великі винаходи», «Людина»,
«Акустика» та «Оптика», розроблені
спеціально для «Музею науки» польською компанією Strong Interactions.
Він відкривається в ревіталізованому павільйоні «Наука» на ВДНГ, який
був побудований для проведення наукових виставок.
Оптимальний розмір музею – понад
10 тисяч квадратних метрів. З них на
постійну експозицію виділять понад
5 тисяч квадратних метрів, і будуть
оновлювати її кожні 6 років. Решту
площі відведуть під лабораторії, конференц-зали, кафе тощо.

5 «незручних» міфів

про початок нового шкільного року
«Освіторія» розбиває чутки та розповідає, як насправді навчатимуться
наші діти з осені 2020 року.

Міф 1
Учні не підуть до шкіл 1 вересня: буде
тільки дистанційне навчання
Скоріше ні, ніж так: усе залежатиме
від епідеміологічної ситуації. Україну
освітянську поділять на 4 зони: зелену,
жовту, помаранчеву та червону. Навчати
дітей у школах заборонять лише в червоній зоні — там навчання проводитиметься виключно в дистанційному режимі.
Для середнього рівня захворюваності
(жовта та помаранчева зони) обиратимуть
змішану форму навчання: і дистанційно, і
в закладах освіти з жорсткими заходами
безпеки. У зелених зонах діти зможуть відвідувати заняття в звичайному режимі.
Найімовірнішим сценарієм головний
санітарний лікар Віктор Ляшко й в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет вважають
середній рівень захворюваності та необхідність запроваджувати з осені змішану
форму навчання в більшості шкіл України.
Міф 2
Якщо вчителі навчатимуть у шко
лах, їм щотижня робитимуть тест на
COVID
Ні, це не так. Навіть якщо школи з осені запровадять змішану форму навчання,
тестувати педагогів на коронавірусну інфекцію не будуть. Натомість треба буде
дотримуватися спеціальних заходів безпеки. Ось найголовніші:
• температурний скринінг.
• дотримання дистанції 1,5 метра в приміщеннях школи та використання масок під час пересування закладом.
• якщо дозволятиме погода, частину уроків проводитимуть на свіжому повітрі.
• педагогічні ради проходитимуть виключно дистанційно.

• шкільних заходів та екскурсій для дітей не буде.
• дітям із групи ризику за станом здоров’я
рекомендують навчатися дистанційно.

Міф 3
Вчителі працюватимуть у кілька змін
понаднормово
Ні, понаднормової праці від педагогів
не вимагатимуть. «Ноги» цього міфу ростуть із заяви Сергія Шкарлета про те, що
в МОН підготували три варіанти початку
навчального року: дистанційне навчання,
змішана форма або навчання в кілька змін.
Якщо навчання по змінах і запровадять,
то буде лише дві: про це говорив очільник
МОЗ Максим Степанов. Графік роботи
вчителів та медичного персоналу сформує адміністрація кожної окремої школи.
У школах можна розробити зручний
графік навчання за паралелями. Учнівство
школи ділиться на наймолодших, середніх
і старших. Потім грамотно будується шлях
учнів до кабінетів, щоб діти не контактували зі школярами з інших класів.
Міф 4
Температурний скринінг учням про
водитимуть тільки при вході до школи.
Ні, все складніше. Ось алгоритм тем-

Вступ 2020: скільки коштує навчання
в найпопулярніших вишах столиці

Вже з 1 серпня в Україні розпочнеться вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Абітурієнти зможуть зареєструвати електронний кабінет, подати заяву та документи для вступу. Для вступників на основі співбесіди та
іспитів все закінчиться 16 серпня, а для тих, хто подає документи на основі
ЗНО або творчих конкурсів – 22 серпня.

пературного скринінгу школярів, які навчатимуться в школах:
Для кожного класу створюється
онлайн-документ. Доступ до нього матимуть батьки учнів конкретного класу, класний керівник та шкільна адміністрація.
Щоранку класний керівник збирає від
батьків дані про температуру дитини. Дані
батьки вносять онлайн (це найзручніше)
чи в спеціальному роздрукованому документі. При вході до класу кожен учень пройде температурний скринінг, який робитиме класний керівник. Дані будуть вписані в
обліковий журнал поряд із записами батьків. І так відбуватиметься щодня.
Ця процедура температурного скринінгу описана в Регламенті роботи закладів освіти після відновлення освітнього
процесу. Зауважимо, що цей регламент
дійсний для шкіл Києва.

Міф 5
Національна освітня онлайн-плат
форма запрацює восени
Хоча запуск Єдиної електронної освітньої платформи з початку осені-2020
анонсувала ще попередниця Сергія
Шкарлета — Любомира Мандзій в інтерв’ю з «Освіторією», над її створенням
і досі працюють.
«Якби це було просто, ми б її вже запустили. Але платформа складна, на неї
потрібен час», — розповів днями в бесіді
з ТСН Володимир Божинський, керівник
експертної групи Директорату шкільної
освіти.
Створення платформи триває вже два
роки. Її запуск починали ще у 2018 році,
заклавши на реалізацію проєкту в бюджеті 54 млн грн. Платформа мала містити інтерактивні навчальні матеріали
для педагогів — від відеоуроків та методичних рекомендацій до тестів, а також
рекомендації для батьків з питань комунікації з навчальним закладом. Зрештою
запуск платформи не відбувся. Її арештували через корупційний скандал та озвучили висновок: використовувати платформу не можна.
Національний університет
імені Тараса Шевченка
Друге місці в рейтингу посів
Національний університет імені Тараса
Шевченка. І там вища освіта – одна з
найдорожчих. Один рік навчання на
гуманітарній спеціальності може обійтися до 59,6 тис. грн (зокрема, на філологічному факультеті).
Економічні спеціальності можуть
коштувати до 57,4 тис. грн за рік, юридичні – до 55,4 тис. грн, технічні – до
36,7 тис. грн, а медичні – до 41 тис. грн.
Києво-Могилянська академія
Могилянка теж виявилася дуже дорогою. Там за рік навчання на юридичній
спеціальності треба буде заплатити до
55 тис. грн, на технічній – до 50 тис., на
гуманітарній – до 45 тис., на економічній – до 37,5 тис.
Національний університет
харчових технологій
У цьому університеті рік навчання
на гуманітарній спеціальності коштує
майже 25 тис. грн, на технічній – 21 тис.
грн, а на економічній – до 22 тис.

В

абітурієнтів залишилося зовсім небагато часу, щоб остаточно визначитися з
університетом та спеціальністю. Тому видання «Слово і діло» опублікувало пояснення, скільки коштує рік навчання на бакалавра (денне навчання) в 15 найпопулярніших вишах Києва. Найдорожче в Києві навчатися в університеті імені Тараса
Шевченка та Києво-Могилянській академії. А найбільше грошей треба буде заплатити студентам гуманітарних спеціальностей.

Національний Технічний університет (Київський політехнічний інститут)
У щорічному рейтингу вишів «Топ- тис. грн на рік, «Менеджмент» – 32,7 тис.
200 Україна» за 2020 рік перше місце по- А вартість навчання на юридичних спесів Київський політехнічний інститут. ціальностях становить до 34,2 тис. грн,
Відомо, що там найдорожчі теж гумані- на економічних – 32,7 тис., технічних –
тарні спеціальності – рік навчання може 33,3 тис. Найдешевші в Київському полікоштувати до 41,8 тис. грн. Так, навчан- тесі медичні спеціальності – до 25,9 тис.
ня за фахом «Журналістика» коштує 36 грн за рік.

Київський національний
університет технологій та
дизайну
В університеті технологій та дизайну
в Києві ціни дещо нижчі. До прикладу,
за рік навчання на юридичній спеціальності треба буде заплатити до 18 тис.
грн, на технічній – так само, на гуманітарній – до 22 тис., на економічній – до
16 тис., а на медичній – 19 тис. грн.
Зазначимо, що через коронавірус особлива увага зараз прикута до медиків і
медичної системи. Тож медичні спеціальності в профільному університеті
імені Богомольця коштують 38 тис. грн
(спеціальність «Медицина»), а весь цей
курс – 229 тис. грн. А педіатрія в університеті коштує 29 тис. грн за рік навчання, а курс – 177 тис. грн.
Василь Ільченко
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Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,19:30,5:15
«ТСН».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
9:25,10:25 «Життя вiдомих
людей».
11:20,12:15,13:15,14:15,15:10,1
6:10 «Розсмiши комiка».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
20:15 «Грошi».
20:45,21:20 Т/с «Папiк». (12+).
22:05 Т/с «Тато Ден». (16+).
23:05 Х/ф «Шерлок 2: Собаки
Баскервiля». (16+).
1:05 Х/ф «Ван Хельсiнг». (12+).
3:15 Комедiя «Еван
Усемогутнiй».

Iнтер

5:25,22:00 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,18:00,19:00,1:50 «Стосується кожного».
11:10,12:25 Х/ф «Жандарм iз
Сен-Тропе».
13:50 Х/ф «Жандарм у НьюЙорку».
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже добро».
23:55 Т/с «Спокуса». (12+).
3:15 «Орел i решка. Шопiнг».
4:55 «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 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
10:25,13:25 Т/с «Таємнi дверi».
(16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:15,16:20 Х/ф «С.В.О.Т.:
Спецназ мiста янголiв». (16+).
17:00 Х/ф «С.В.О.Т.:

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/ф.
7:20 Вар`яти. (12+).
8:00 Improv Live Show. (12+).
9:00 Х/ф «Бунтар один». (12+).
11:50 Х/ф «Зорянi вiйни:
Останнi джедаї». (12+).
14:50 Х/ф «Лара Крофт:
Розкрадачка гробниць Колиска життя». (16+).
17:00 Аферисти в мережах.
(16+).
19:00 Ревiзор.
20:50 Х/ф «Вовки». (16+).
22:40 Х/ф «Вовки-перевертнi».
(16+).
0:10 Х/ф «З любов`ю, Саймон».
(12+).
2:25 Служба розшуку дiтей.
2:30 Зона ночi.
4:10 Абзац.

СТБ

5:15 Т/с «Комiсар Рекс 2».
9:00 Цiєї митi рiк потому. (16+).
13:00,14:50 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».
(12+).
23:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
0:55 Мiстичнi iсторiї 7 з Павлом
Костiциним. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з
Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
,4:00 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30,4:50 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». (12+).
23:20 Т/с «Сильна жiнка», 1 i 2
с. (12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Сильна жiнка». (12+).

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
10:00 Лiкар знає.
10:30,11:30,12:25,15:45,16:50,2
2:50 Смак дня.
10:35,10:45,11:35,12:30,12:45
,14:50,15:50,16:55,20:50 Київ
Reality.
10:40,11:40,12:35,15:55,20:55,2
3:15 Просто кияни.
10:50 Київськi iсторiї.
11:00,15:10 Київ. Вголос.
11:45,19:15,23:00 Вартовi
столицi.
12:00 Київ. NewsRoom - Брифiнг
мера.
12:15,19:50,23:35 Якiсне життя.
12:50 «Wellness-шоу».
13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,1:
50 Київ. NewsRoom.
14:00 Д/с «Смаки Чилi», 1 i 2 с.

Відповіді
на сканворд
у № 29

16:00 Т/с «Мердок», 63 с. (12+).
18:00 3Х4.
19:30 Радар.
19:40,23:25 Служба порятунку.
20:00 Т/с «Мердок», 64 с. (12+).
22:00 Т/с «Мердок», 65 с. (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:45 «Вiзерунок дня».
23:55 Голос Америки з
Вашингтону.
0:00 Д/с «Смаки Чилi», 3 i 4 с.
0:50,5:30 «Тут i зараз».
2:45 Цивiлiзацiя Incognita.
4:00 Життєвi iсторiї.
6:30 Мультляндiя.

Вівторок, 4 серпня

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:
20,0:30,1:55 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
залiзницею Великої Британiї».
16:30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
(16+).
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях.
18:55 Д/с «Дикi тварини».
19:35 Д/с «Вижити в дикiй
природi».
20:20 Д/с «Суперчуття».
21:40 Нашi грошi.
22:15 Д/с «Боротьба за
виживання».
0:00 Перша шпальта.
3:30 Д/ф «Вiйна на нульовому
кiлометрi». (12+).
4:25 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».
(12+).

Канал «1+1»

6:00 «Українськi сенсацiї».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».

7:00,8:00,9:00,19:30 «ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих
людей».
11:20,13:00,15:05 «Мiняю
жiнку».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
20:30,21:05 Т/с «Папiк». (12+).
21:50 Т/с «Тато Ден». (16+).
22:50 Х/ф «Шерлок 2:
Рейхенбахський водоспад».
(16+).
0:45 Трилер «Фiрма». (16+).
3:30 Х/ф «Сьомий син». (16+).

Iнтер

5:25,22:00 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:00,12:25 Т/с «Панi Фазiлет i
її дочки».
14:00,14:45,15:40 «Речдок».
16:30 «Речдок. Особливий
випадок».
18:00,19:00,1:50 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже добро».
23:55 Т/с «Спокуса». (12+).
3:20 «Орел i решка. Шопiнг».
4:55 «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.
10:25 Не дай себе ошукати.
11:30,13:20 Х/ф «Безмежний
обрiй». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:50,16:20,21:25 Т/с «Пес».
(16+).

16:30 Х/ф «Зiткнення з
безоднею». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
22:25 Т/с «Таємнi дверi». (16+).
23:35,3:00 Т/с «Винищувачi 2:
Останнiй бiй». (16+).
1:40 М/ф «Зоряний десант 4:
Зрадник Марсу». (16+).

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/ф.
7:20 Вар`яти. (12+).
9:20 Т/с «Грiмм». (16+).
12:00 Х/ф «Янголи Чарлi».
14:00 Аферисти в мережах.
(16+).
19:00 Аферисти в мережах 6
(16+).
21:10 Х/ф «Знаряддя смертi:
Мiсто кiсток». (16+).
23:50 Х/ф «Тепло наших тiл».
(16+).
1:50 Т/с «Пiдступнi покоївки».
(12+).
2:40 Зона ночi.
4:10 Абзац.

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
6:05 Т/с «Комiсар Рекс 2».
9:00,23:00 Т/с «Доктор Хаус».
(16+).
10:55 Цiєї митi рiк потому.
(16+).
13:00,14:50 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».
(12+).
0:55 Мiстичнi iсторiї 7 з Павлом
Костiциним. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з
Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
,3:30 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30,4:20 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». (12+).
23:20 Т/с «Наступить свiтанок»,
1 i 2 с. (12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Наступить свiтанок».
(12+).

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
10:00 Лiкар знає.
10:30,11:30,15:45,20:50,23:15
Смак дня.
10:35,11:35,15:50,16:50,22:50
Київ Reality.
10:40,11:40,15:55,18:50,20:55,2
3:20 Просто кияни.
10:45 Служба порятунку.
11:00,15:10 Київ. Вголос.
11:45,19:15,23:00 Вартовi
столицi.
12:00 3Х4.
13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,1:
00 Київ. NewsRoom.
14:00 Д/с “Смаки Чилi”, 3 i 4 с.
14:50 Shopping. Марафон.
16:00 Т/с «Мердок», 64 с. (12+).
18:00 Д/с «Смаки Грецiї», 1 i 2 с.
19:30 Радар.
19:40,23:25 Київськi iсторiї.
19:50,23:35 Якiсне життя.
20:00 Т/с «Мердок», 65 с. (12+).
22:00 Т/с «Мердок», 66 с. (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:45 «Вiзерунок дня».
23:55 Голос Америки з
Вашингтону.
0:00,5:40 «Тут i зараз».
1:55 Цивiлiзацiя Incognita.
3:30 Життєвi iсторiї.
6:30 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:
00,21:00,23:15,1:25,3:30,5:20
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
залiзницею Великої Британiї».
16:30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
(16+).
17:30,18:55,22:40 Д/с «Дикi
тварини».
19:35 Д/с «Вижити в дикiй
природi».
20:20 Д/с «Суперчуття».
21:40 Святi та грiшнi.
0:00 Бюджетники.
4:30 Д/ф «Вiйна на нульовому
кiлометрi». (12+).

Перехресний вогонь». (16+).
18:45,21:10 Факти. Вечiр.
20:10,21:30 Х/ф «Зiткнення з
безоднею». (16+).
22:55 Х/ф «Iнкасатор». (16+).
0:35 Х/ф «Безмежний обрiй».
(16+).
2:15 Т/с «Винищувачi 2:
Останнiй бiй». (16+).

Середа, 5 серпня

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:
20,0:30,1:55 Суспiльна студiя.

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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Бучанська міська рада
дарує яскраве літо!

Канікули

Театральну естафету приймає розважально-ігрова програма «Барви літа», яка щодня, о 17год., на локації «Метелики» у міському парку збирає малечу громади на цікаві ігри, конкурси, забави.

Пряма мова

Д

ошкільнята садочка Горобинка,
щиро дякують організаторам за
чудовий день в парку. Веселі конкурси,
цікави забави, запальні танці і яскраві
враження від проведеного часу отримали і дітки, і дорослі!
Професійним, креативним аніматорам вдалося створити дружню,
святкову атмосферу, і навіть під час
змагань діти з повагою і привітно ставилися один до одного.
Як можна описати ці дні? ... Яскраві,
веселі, радісні, незабутні!
Дякуємо Бучанській міській раді за
отримані приємні враження і позитивні емоції!
Олена Тригубенко:
– Не тільки свято для дітей, батьки також спостерігають за дітьми з
усмішками на обличчях.

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

Светлана Целик:
– Справжнє свято для малечі.
Ірина Коваль:
– Дякуємо за весело проведений час
та позитивні емоції наших діточок!
Світлана Романова:
– Приємно. Подяка за організацію та
позитив.

В

и тільки подивіться на щасливих дітей, аби зрозуміти, яку добру справу
роблять дорослі під час канікул.
Діти із радістю пірнають у світ літніх
пригод, а батьки тим часом відпочивають поряд і радіють разом із дітлахами.
Хто у перший день випробував на
«смак» - спритність, гарний настрій,
колективізм, усмішки, веселощі, той не
проґавить і всі наступні дні: танцювальна програма на зеленій галявині з аніматорами розпочала години щастя.
А далі - перетягування канату, шоу
мильних бульбашок...
Зелена локація перетворилася на веселий креативний родинний вулик: щодня кількість дітей зростає у геометричній прогресії!
І це радує організаторів: канікули у ді-

Катерина Ляшко:
– Сьогодні відвідали цей класнючий захід-це реально круто!Дякую
всім,хто має до цього відношення!Діти були задоволені!

тей і відпустки у батьків запам’ятаються
розвагами в улюбленому парку.
Кожен день незмінною залишаєттся локація і щасливі дві години «Барв
літа».
Наприкінці місяця свято прийме у свої
обійми і дітей із населених пунктів громади.

Ніхто не залишається без подарунка:
браслет, крейда, сік із печивом, морозиво додали настрою наймолодшим учасникам!
Ка-ні-ку-ли: щаслива і весела пора!
Заходи проходять із дотриманням карантинних вимог.
Богдан ЛЯХОВЕЦЬ

Друзі, оголошуємо великий конкурс
на Най-варення від Булгаковська
Веранда

Літо — це завжди свіжі фрукти та ягоди. А ще, унікальні сімейні рецепти
приготування домашнього варення. Наш Дім оберігає та підтримує домашні традиції, саме тому... Вмієте варити духмяне варення, яким захоплюються близькі й знайомі та просять передати «ще баночку для друзів
своїх друзів»? А, може, ваша мама чи бабуся володіють знаннями стародавніх рецептів? Час прийшов — ми чекаємо на ваші шедеври!

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Увага!

Єдина родина

У Ворзелі
діє «музей»
екзотичних дерев

Щоправда, ще не всі його «експонати» вивчені і «ростуть» вони на різних локаціях.
ро тюльпанове дерево знає точно
вся країна.
Розповідали і про могутню катальпу,
яка рясно квітнула ще тиждень тому.
Біля Уваровського дому алеї гортензій
також створюють приємну експозицію.
У ці дні додав барв і перейняв естафету від старших «родичів» гібіскус: нова
фотозона чекає відвідувачів!
Алла Тимошенко

П

Екологія

Буча доєдналася до світової
ініціативи і вирішила:
«Еконологічним бути модно!»

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

громади
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177 країн, 250 мільйонів свідомих жителів Землі вже стали екодружніми
і працюють над збереженням планети шляхом пошуку альтернативних
джерел пластику.

Хто в журі?
Banko Mary — авторка блогу гастрономічних історій «АЙВА», Marketing Direc
tor у Сім’я ресторанів Діми Борисова
Светлана Семенец — співвласниця
компанії «Яросвіт С», яка повернула до
життя знаменитий київський сувенір
Київське Сухе Варення
Олена Брайченко — науковиця та
ведуча авторської передачі «У своїй тарілці» на радіо «Культура», дослідниця
історії гастрономічної культури, засновниця проєкту Їжакультура.
Людмила Губианури — директорка
Bulgakov museum in Kyiv.

Irina Vorobiova — кураторка проєкту Булгаковська Веранда , провідна
співробітниця музею та директорка
Фонду сприяння діяльності музею
Булгакова.
Перемогу можна здобути у 3 номіна
ціях:
• НАЙ-смакота — оцінюємо саме смакові якості!
• НАЙ-цікавинка — креатив у подачі:
пишіть про своє варення нестандартно, розкажіть нам історію!
• НАЙ-технологія — оцінюємо складність рецепту!
Ми вже готові натхненно ділитись
своїми враженнями на сторінці, розповідати про вас та ваші історії протягом
всього місяця!
Приймаємо варення:
−− на 1 поверсі музею (Андріївський
узвіз, 13) у касира, не забудьте сказати, що це для конкурсу: щодня, крім
середи з 11:00 до 16:00 (у вечірній час
за домовленістю у приватних повідомленнях)
−− на веранді – п’ятниця, субота та неділя з 12:00 до 18:00
−− на відділення Нової Пошти (деталі в
повідомленнях)
Діліться новиною, адже серед наших
друзів точно є потенційні учасники!
Дякуємо!

С

аме під таким девізом у Бучі у коворкінговому центрі Portal Lifestyle
відбулася прес- конференція в рамках
глобальної ініціативи «Вільний місяць
без пластику».
Варто зазначити, що це вже не перша еко - акція, що проходить у громаді.
Змінювати свідоме ставлення жителів
шляхом роздільного збору сміття у місті
розпочали з 2004 року. Відтоді для влади
комплексний підхід до вирішення глобальних проблем людства став одним із
пріоритетів еко- політики у роботі.
Без конкуренції, а через поділ ініціативи і відповідальності вдається рухати проєкти у садках і школах, ОСББ та
установах, на вулицях і у парках.
Приємно, що питання об’єднало для
вирішення людей здавалося б далеких
від цього, але бажаючих власним прикладом змінювати суспільну думку.
Хтось лише долучається, а більшість
присутніх має приклади успішних кейсів: у Porfal можна випити напій із 20
відсотковою знижкою, якщо завітаєш
із власник термосом чи кружкою.
Відомий бренд Vesna взяв п’ять років
тому за основу у роботі філософію лікувати причину , а не наслідки: скляна
тара для продукції, ваговий товар- і це
ще не всі ініціативи компанії.
Сьогодні Бучанська міська рада, ГО

Спорт

У Бучі пройшов ІІ-й етап Відкритого
кубку з мотокросу Спортивнотехнічного клубу «Сона»

Ось що пише на своїй сторінці у Фейсбук Олександр Пащинський: «Я і вся
наша команда в прямому сенсі занурилися разом з учасниками в бруд з
ніг до голови. День видався непростий, дощ тривав майже весь час, сонце
з'явилося лише на старті заїздів. Проте у змаганнях взяло участь близько
140 спортсменів зі всієї України. З них більше 30 осіб діти та підлітки.
руднощі, які потрібно подолати загартовують
силу волі, духу та характеру. Діти з таким вихованням завжди виростають справжніми переможцями по життю, вміють досягати поставлених
цілей незважаючи на перешкоди та обставини. Як в
мотокросі так і в житті для досягнення цілей важливо мати не лише сильний характер, дуже важливою є підтримка близьких І те як завдяки згуртованості гонщиків, організаторів та вболівальників
вдалося без жодної затримки провести змагання,
тому підтвердження.
Підтримував хто як міг, особисто ж я не зміг стояти осторонь коли на мототрек виїхали наші учасники, майже всі змагання не покидав трасу, адже

Т

розумів всю складність погодних обставин. Такі події, як ці
змагання, надихають рухатися
ділі незважаючи ні на що.
Вчора кожен отримав свою
перемогу, хтось над суперниками, хтось над собою, а головне
ми всі разом отримали перемогу над обставинами і провели ці
змагання. Дякую кожному хто
став частиною цього неймовірного дня!»

«Центр Суспільних Комунікацій», ГО
«Я-Бучанець», платформа соціальних проектів «Be.city», туристичний
оператор «TUI», «Strakhovskyi group»,
компанія «Caparol», «Bucha.life», portal
«Освіта і Бізнес», магазин «Аптека
вина», магазин «Vesna» підприємство «Рада», Варшавський торговий
комплекс заявили про спільні наміри
об’єднати зусилля і діяти разом, аби
еко свідомість стала нормою життя у
Бучанській ОТГ.
Уже цієї суботи еко - руханки пройдуть на житлових масивах Бучаквартал та Нова Буча, 15 серпня на
Continent.
Долучайтеся, стежте за нашими публікаціями і новинами партнерів!
Разом зробимо більше!
Пресслужба БМР

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

Як взяти участь?
Приносьте або передавайте до нашого Bulgakov museum in Kyiv баночку домашнього варення (від 0,5 л) та
додавайте листа зі складом і цікавою
історією рецепту. Обов’язково вкажіть
ваше ім’я, контакти та місто.
!!!Переможець конкурсу відсвяткує
свій день народження на Булгаковській
веранді!!!
Збираємо варення: 24 липня - 25
серпня
Журі обирає переможців: 25 - 30
серпня
1 вересня оголошуємо переможців
конкурсу!

№ 30 від 31 липня 2020 року
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
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
залiзницею Великої Британiї».
16:30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
(16+).
17:30 Нашi грошi.
18:55,22:15 Д/с «Боротьба за
виживання».
19:35 Д/с «Дикi тварини».
20:25 Д/с «Суперчуття».
21:40 Бюджетники.
0:00 Спiльно.
3:30 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».
(12+).
4:25 Д/ф «Одесити на Донбасi».
(12+).

Канал «1+1»

6:00 «Українськi сенсацiї».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,19:30,4:35 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих
людей».
11:15,12:40,14:55 «Мiняю
жiнку».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
20:30,21:05 Т/с «Папiк». (12+).
21:55 Т/с «Тато Ден». (16+).
22:55 Х/ф «Шерлок 3: Порожнiй
катафалк». (16+).
0:55 Трилер «Параноя». (16+).
2:50 «Любий, ми переїжджаємо».

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

Iнтер

5:25,22:05 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:00,12:25 Т/с «Панi Фазiлет i
її дочки».
14:00,14:50,15:45 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий
випадок».
18:00,19:00,1:50 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже добро».
23:55 Т/с «Спокуса». (12+).
3:15 «Орел i решка. Курортний
сезон».
4:55 «Телемагазин».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,10:05 Громадянська
оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
11:00,13:20 Т/с «Рiшає
Онiстрат». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:30,16:20,21:30 Т/с «Пес».
(16+).
17:00 Х/ф «Iнкасатор». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
22:30 Т/с «Таємнi дверi». (16+).
23:40,3:25 Т/с «Винищувачi 2:
Останнiй бiй». (16+).
1:30 Х/ф «Спiвучасник». (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 Х/ф «Янголи Чарлi 2:
Тiльки вперед». (16+).
13:10 Любов на виживання.
17:00,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Керi». (16+).
23:00 Х/ф «Коматозники».

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
6:05 Т/с «Комiсар Рекс 2».
9:00,23:00 Т/с «Доктор Хаус».
11:00 Цiєї митi рiк потому.
13:00,14:50 Таємницi ДНК.
14:30,17:30,22:00 ВiкнаНовини.
15:30 Т/с «Крiпосна». (16+).
18:15 Один за всiх. (16+).
20:15,22:45 Т/с «Вибiр матерi».

Канал «Україна»

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

Четвер, 6 серпня

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:
20,0:30,1:55 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
залiзницею Великої Британiї».
16:30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
(16+).
17:30 Бюджетники.
18:55,22:15 Д/с «Боротьба за
виживання».
19:35 Д/с «Дикi тварини».
20:25 Д/с «Суперчуття».
21:40 Схеми. Корупцiя в
деталях.

Канал «1+1»

6:00 «Українськi сенсацiї».
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».
11:15,13:15,15:10 «Одруження
наослiп».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
20:30,21:05 Т/с «Папiк». (12+).
21:50 Т/с «Тато Ден». (16+).
22:55 Х/ф «Шерлок 3: Ознаки
третього». (16+).

Iнтер

5:25,22:05 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:00,12:25 Т/с «Панi Фазiлет i
її дочки».
14:00,14:50,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий
випадок».
18:00,19:00,1:50 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже добро».
23:55 Т/с «Спокуса». (12+).

ICTV

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 5,1 га, для розміщення житлової садибної забудови на території Луб’янського
старостинського округу Бучанської міської ради», згідно рішення Бучанської міської ради № 4034-67-VІІ від 24.10.2019 р.
Площа детального плану території – орієнтовно 5,1 га.
Матеріали ДПТ в повному обсязі, в т.ч. ТЕП, висвітлені на офіційному веб-сайті
Бучанської міської ради
- Замовник ДПТ – Бучанська міська рада
- Розробник ДПТ – ТОВ «Архітектурно-просторове планування»
- ГАП - О. Грановський
- 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 31.07.2020 р. по 31.08.2020 р.
Пропозиції можна реєструвати:
на електронну пошту за посиланням gromada@bucha-rada.gov.ua
на поштову адресу Бучанської міської ради: Київська область, м. Буча,
вул. Енергетиків, 12, 08292
Відповідальна особа з розгляду пропозицій :
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.

3–9 серпня 2020 року

4:15 Скарб нацiї.
4:25 Еврика!
4:35 Факти.
4:55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
11:25,13:20 Х/ф «Полiцейський
з Беверлi Гiллз».
12:45,15:45 Факти. День.
14:10,16:25 Х/ф «Полiцейський
з Беверлi Гiллз 2».
16:45 Х/ф «Полiцейський з
Беверлi Гiллз 3».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Анти-зомбi.
21:25 Т/с «Пес». (16+).
22:25 Т/с «Таємнi дверi». (16+).
23:35,3:15 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+).
11:50 Х/ф «Янголи Чарлi».
14:10 Гастарбайтери.
17:00,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Здобич». (16+).
22:50 Х/ф «Хатина в лiсi». (18+).

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
6:05 Т/с «Комiсар Рекс 2».
9:00,23:00 Т/с «Доктор Хаус».
11:00 Цiєї митi рiк потому.
13:00,14:50 Таємницi ДНК.
14:30,17:30,22:00 ВiкнаНовини.
15:30 Т/с «Крiпосна». (16+).
18:15 Один за всiх. (16+).
20:15,22:45 Т/с «Вибiр матерi».

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 Зоряний шлях.
10:30,3:00 Реальна мiстика.
12:30,15:30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка». (12+).
16:00 Т/с «Жiночий лiкар 4».
20:10 «Говорить Україна».
21:00,23:20 Т/с «Чорна кров».

П’ятниця, 7 серпня

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:
20,0:30,1:55 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
залiзницею Великої Британiї».
16:30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
17:30 Перша шпальта.
18:55 Д/с «Боротьба за
виживання».
19:35,21:40 Д/с «Дикi тварини».
20:25 Д/с «Суперчуття».
22:15 Таємницi Сонячної
системи.

Канал «1+1»

6:00 «Українськi сенсацiї».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,19:30,4:10 «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».
22:35,0:00 «Вечiрнiй квартал».

Iнтер

5:25,23:20 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
5:30 «Орел i решка. Курортний
сезон».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:00,12:25 Т/с «Панi Фазiлет i
її дочки».
14:00,14:45,15:40,1:10 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий
випадок».
18:00,2:05 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Х/ф «Жертвуючи
пiшаком». (16+).

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30,0:45 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).

5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
10:10 Анти-зомбi.
11:05,13:20 Х/ф «Помпеї».
12:45,15:45 Факти. День.
15:30,16:15 Х/ф «Помiнятися
мiсцями».
18:10,20:10 Дизель-шоу. (12+).
18:45 Факти. Вечiр.
22:55 «На трьох». (16+).

Новий канал

6:00,7:17 Kids` Time.
6:05 М/ф.
7:20 Вар`яти. (12+).
8:20 Вiд пацанки до панянки.
17:10 Х/ф «Здобич». (16+).
19:00 Х/ф «Могутнi
рейнджери». (12+).
21:30 Х/ф «Гретель i Гензель».
23:10 Х/ф «Гостя». (16+).

СТБ

5:15 Т/с «Комiсар Рекс 2».
7:05,19:00 Наречена для тата 3.
9:05 Врятуйте нашу сiм`ю 3
11:05,14:50,18:15 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 Зоряний шлях.
10:30 Т/с «Мiраж». (12+).
14:30,15:30 Т/с «Жiночий лiкар
4».
20:10 «Говорить Україна».
23:20 Т/с «Замок на пiску», 1
i 2 с.

Субота, 8 серпня

UA:Перший

6:00 Додолики.
6:25 Хто в домi хазяїн.
6:50,7:50,2:30 Погода.
7:00,8:00,9:00,21:00,0:10,2:40,3:
55,5:35 Новини.
7:15 М/с «Листи вiд Фелiкса».
8:20 Шо? Як?
9:05 Енеїда.
10:10 Х/ф «Ромео i Джульєта»,
2 с.
12:00,20:30,21:20 Д/с «Дикi
тварини».
13:00 Д/с «Подорож вiдкритим
космосом».
13:30 Таємницi Сонячної
системи.
14:25 Телепродаж.
15:00 UA:Фольк. Спогади.
16:00 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
16:45 Всенiчне бдiння (ПЦУ).
19:30 Велика вечiрня (УГКЦ).
22:00 Х/ф «Фатальна
пристрасть». (16+).

Канал «1+1»

6:00,7:00,5:00 «Життя вiдомих
людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 «Свiт навиворiт».
11:05 «Любий, ми переїжджаємо».
17:10 Комедiя «Пiвтора
шпигуна». (16+).
19:30,4:15 «ТСН».
20:15,3:00 «Вечiрнiй квартал».
22:00 «Українськi сенсацiї».
23:10,0:10 «Свiтське життя».

Iнтер

6:25 «Слово Предстоятеля».
6:30 Х/ф «Без сина не
приходь!»
8:00 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня».
10:00 «Корисна програма».
11:10 Х/ф «Поклич мене в
далечiнь свiтлу».
13:00 Х/ф «Пiчки-лавочки».
15:10 Х/ф «Калина червона».
17:15 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок», 1 i 2 с. (12+).
20:00 «Подробицi».
20:30 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок», 3 i 4 с. (12+).
22:30 «Ювiлейний концерт
Софiї Ротару».

ICTV

5:15 Скарб нацiї.
5:30 Факти.
5:55 Т/с «Копи на роботi».
8:25 Т/с «Розтин покаже».
12:00,13:00 Х/ф «Iдентифiкацiя
Борна».
12:45 Факти. День.
14:25 Х/ф «Перевага Борна».
16:40 Х/ф «Ультиматум Борна».
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Спадок Борна».
21:45 Х/ф «Джейсон Борн».

Новий канал

6:00,7:45,15:05,17:05 Kids` Time.
6:05 М/ф «Сезон полювання».

7:50 Аферисти в мережах.
9:50,1:20 Вар`яти. (12+).
11:20 Хто зверху? (12+).
15:10 М/ф «Аладдiн».
17:10 Х/ф «Вовки». (16+).
19:00 Х/ф «Автомонстри».
21:00 Х/ф «Той, що бiжить у
лабiринтi». (16+).
23:10 Х/ф «Лихоманка». (18+).

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
5:40 Т/с «Комiсар Рекс 2».
7:40,10:50 Т/с «Вибiр матерi».
9:30 Неймовiрна правда про
зiрок.
17:00 Хата на тата. (12+).
19:00 Звана вечеря. (12+).
20:55 Х/ф «Джентльмени
удачi».
22:45 Х/ф «Дiвчата».

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00,3:30 Сьогоднi.
7:30,15:20 Т/с «Чорна кров».
17:00 Т/с «Не смiй менi
говорити «прощай!», 1 i 2 с.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Не смiй менi
говорити «прощай!» (12+).
23:10 Т/с «Бiжи, не озирайся»,
1-3 с. (12+).

Неділя, 9 серпня

UA:Перший

6:00 Додолики.
6:25 Хто в домi хазяїн.
6:50,7:50,2:30 Погода.
7:00,8:00,8:55,21:00,0:10,2:40,3:
55,5:35 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 Свiтовi чемпiонати.
Огляд.
14:25 Телепродаж.
15:00,0:40 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 «Джунглi: чари
iншого свiту».
22:00 Х/ф «Невинний». (16+).

Канал «1+1»

6:00,7:00 «Життя вiдомих
людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:25,2:40 «Свiт навиворiт».
12:05 Т/с «Папiк». (12+).
17:30 Х/ф «Людина темряви».
(16+).
19:30,5:45 «ТСН».
20:15 Х/ф «Неймовiрний Халк».
22:25 Х/ф «Хранитель часу».

Iнтер

5:40 «Подорожi в часi».
6:00 Х/ф «Пiдстав iншу щоку».
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 домом
зветься». (12+).
13:50 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок», 1-4 с. (12+).
18:00 Х/ф «Любов вiд всiх
хвороб». (12+).
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Мiй хлопець - псих».
23:00 Х/ф «Рудий пес». (16+).

ICTV

5:05 Скарб нацiї.
5:15 Еврика!
5:20 Факти.
5:45 Секретний фронт.
6:45 Анти-зомбi.
7:45 Громадянська оборона.
8:40 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
11:20,13:00 Х/ф «Ультиматум
Борна». (16+).
12:45 Факти. День.
13:45 Х/ф «Спадок Борна».
16:10 Х/ф «Джейсон Борн».
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Готель Мумбаї:
Протистояння». (16+).
21:40 Х/ф «Полювання на
злодiїв». (16+).

Новий канал

6:00 Таємний агент.
7:20 Ревiзор.
9:10 Х/ф «Знаряддя смертi:
Мiсто кiсток». (16+).
11:40 Х/ф «Автомонстри».
(12+).
13:50 Х/ф «Могутнi
рейнджери». (12+).
16:10 Х/ф «Той, що бiжить у

ДО УВАГИ МЕШКАНІВ МІКРОРАЙОНУ МЕЛЬНИКИ!
ТОВ «Крамар ЕКО» завершує реконструкцію контейнерного майданчика для
збору ТПВ за адресою: м. Буча, вул. Л. Качинського, 4-В. Незабаром мешканців
прилеглих будинків зустріне сучасний, обладнаний освітленням, системами відеоспостереження та контролю доступу, майданчик, двері якого відчинятимуться
за допомогою індивідуальної ключ-картки.
Для отримання безкоштовної ключ-картки ТОВ «Крамар ЕКО» запрошує
звернутись до Центру надання послуг з вивезення відходів (м. Буча, б-р Б.
Хмельницького, 4).
Тим власникам помешкань, які мають укладені з ТОВ «Крамар ЕКО» договори
про надання послуг з поводження з побутовими відходами, достатньо взяти з собою примірник договору та паспорт.
Для тих, хто поки що не уклав індивідуальний договір, такий візит стане слушною нагодою зробити це. Для цього знадобляться:
- паспорт та ідентифікаційний код власника (орендаря) квартири,
- документ на право власності на квартиру (для орендарів - договір оренди),
- довідку про кількість зареєстрованих в помешканні осіб (для орендарів – заява в довільній формі).
Детальну інформацію можна отримати у менеджерів ТОВ «Крамар ЕКО» за тел.
095-867-87-57, 067-867-87-57, 050-867-67-51.

Інформація Гостомельської селищної ради

Про оголошення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для
оцінки нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок несільськогоспо
дарського призначення на території селища Гостомель»
онкурсна комісія Гостомельської ментів оцінювачів, які працюють у
селищної ради з відбору суб’єктів штатному складі та яких буде залучено
оціночної діяльності для оцінки не- до проведення оцінки та підписання
рухомого майна, в тому числі земель- звіту про експертну грошову оцінку зених ділянок несільськогосподарсько- мельних ділянок;
письмові згоди оцінювачів,
го призначення на території селища
Гостомель, оголошує конкурс по відбо- яких буде додатково залучено претенру суб’єктів оціночної діяльності для дентом до проведення робіт з експертпроведення експертної грошової оцін- ної грошової оцінки земельних ділянок
ки земельної ділянки з метою її подаль- та підписання звіту про експертну грошого продажу.
шову оцінку земельних ділянок, завіреДата конкурсу – 10.08. 2020 року.
ні їхніми особистими підписами;
Місце проведення конкурсу –
інформація про претендента
Київська обл., сел. Гостомель, вул. (документ, який містить відомості про
Свято-Покровська, 220.
претендента щодо його досвіду роботи,
Час проведення конкурсу – 14:00
кваліфікації та особистого досвіду роВідомості про об’єкт оцінки:
боти оцінювачів, які працюють у його
Земельна ділянка знаходиться за штатному складі та додатково залучаадресою: селище Гостомель, вул. Свято- ються ним);
Покровська, 9-ж
копія кваліфікаційного сертиЦільове призначення земельної фікату інженера-землевпорядника;
ділянки:
для
будівництва
та
конкурсні пропозиції щодо
обслуговування будівель торгівлі.
вартості виконання робіт відповідно
Площею – 0,0050 га, кадастровий до калькуляції витрат, пов’язаних із
номер 3210945900:01:005:0451.
виконанням робіт, а також строк виТермін виконання - 7 робочих днів.
конання робіт з експертної оцінки зеКонкурс здійснюється відповідно мельної ділянки;
до Положення про конкурсний
кошторис на надання послуг.
відбір суб’єктів оціночної діяльності
До підтверджуючих документів
для оцінки нерухомого майна, можуть додаватися рекомендації та
в тому числі земельних ділянок висновки контролюючих органів та
несільськогосподарського призначення інших державних установ щодо пракна території селища Гостомель, згідно тичної діяльності претендентів.
затвердженого рішення Гостомельської
Конкурсна пропозиція претендента
селищної ради №600-35-VII від подається у запечатаному конверті і
22.03.2018 року та згідно рішення має містити пропозицію щодо вартості
Гостомельської селищної ради №1241- виконання робіт, калькуляції витрат,
64-VII від 14 липня 2020 року.
пов’язаних з виконанням робіт, а таПретенденти подають секретарю кож терміну виконання робіт, якщо він
конкурсної комісії заяву та конкурсну не визначений в інформації про проведокументацію. Конкурсна документа- дення конкурсу.
Конкурсну
документацію
слід
ція подається в запечатаному конверті
з описом підтверджуючих документів, подавати за адресою: селище Гостомель,
вул. Свято-Покровська, 220, каб. №3 ;
що містяться в конверті.
До підтверджуючих документів телефон для довідок 045 97 31 8 52.
Кінцевий термін подання заяв та
належать:
заява на участь у конкурсі за документів учасникам конкурсу – за
встановленою формою (додаток 1 до 4 робочих днів до дати проведення
Конкурсу.
Положення);
Останній день подачі заяв 06.08.2020
копія установчих документів
року до 15:00 год.
претендента;
копії кваліфікаційних доку-

К

Бучанська міська рада оголошує конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки
21.08.2020 року о 13 год. 00 хв. в дення оцінки та підписання звіту про
приміщенні Бучанської міської ради, оцінку майна;
що знаходиться за адресою: м. Буча,
письмові згоди оцінювачів, яких буде
вул. Енергетиків, 12 буде проводитися додатково залучено претендентом до
конкурсний відбір суб’єктів оціночної проведення робіт з оцінки майна та
діяльності на проведення експертної підписання звіту про оцінку майна, загрошової оцінки земельної ділянки:
вірені їхніми особистими підписами;
- земельної ділянки к. н. .
копія сертифіката суб’єкта оціночної
3210945300:01:114:0050 в м. Буча, діяльності;
площею 100 кв.м., в м. Буча по вул.
інформація про претендента (докуЯблунська.
мент, який містить відомості про преТермін подання документів – за чо- тендента щодо його досвіду роботи,
тири робочих днів до проведення кон- кваліфікації та особистого досвіду рокурсу.
боти оцінювачів, які працюють у його
Для участі в конкурсі подаються такі штатному складі та додатково залучадокументи:
ються ним, з належної оцінки майна, у
заява на участь у конкурсі;
тому числі подібного майна тощо);
копія установчого документа претенінші документи визначені чинним
законодавством України.
дента;
Місцезнаходження: місто Буча, вул.
копії кваліфікаційних документів
оцінювачів, які працюють у штатному Енергетиків, 12, тел. (04597) 48-528,
складі та яких буде залучено до прове- 0675891553.

Інформація Гостомельської селищної ради

Про оголошення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для
оцінки нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок несільськогоспо
дарського призначення на території селища Гостомель»
онкурсна комісія Гостомельської Положення);
копія установчих документів
селищної ради з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для оцінки не- претендента;
копії кваліфікаційних докурухомого майна, в тому числі земельних ділянок несільськогосподарсько- ментів оцінювачів, які працюють у
го призначення на території селища штатному складі та яких буде залучено
Гостомель, оголошує конкурс по відбо- до проведення оцінки та підписання
ру суб’єктів оціночної діяльності для звіту про експертну грошову оцінку зепроведення експертної грошової оцін- мельних ділянок;
- письмові згоди оцінювачів, яких
ки земельної ділянки з метою її подальбуде додатково залучено претенденшого продажу.
Дата конкурсу – 10.08.2020 року.
том до проведення робіт з експертної
Місце проведення конкурсу – грошової оцінки земельних ділянок та
Київська обл., сел. Гостомель, вул. підписання звіту про експертну грошоСвято-Покровська, 220.
ву оцінку земельних ділянок, завірені
Час проведення конкурсу – 14:00
їхніми особистими підписами;
Відомості про об’єкт оцінки:
- інформація про претендента (докуЗемельна ділянка знаходиться за мент, який містить відомості про преадресою: селище Гостомель, вул. Свято- тендента щодо його досвіду роботи,
Покровська, 3/1
кваліфікації та особистого досвіду роЦільове призначення земельної боти оцінювачів, які працюють у його
ділянки:
для
будівництва
та штатному складі та додатково залучаобслуговування будівель ринкової ються ним);
інфраструктури
(адміністративних
- копія кваліфікаційного сертифікату
будинків, офісних приміщень та інших інженера-землевпорядника;
будівель громадської забудови, які
- конкурсні пропозиції щодо вартості
використовуються для здійснення виконання робіт відповідно до калькупідприємницької та іншої діяльності, ляції витрат, пов’язаних із виконанням
пов’язаної з отриманням прибутку).
робіт, а також строк виконання робіт з
Площею – 0,1000 га, кадастровий експертної оцінки земельної ділянки;
номер 3210945900:01:001:0026.
кошторис на надання послуг.
Термін виконання - 7 робочих днів.
До підтверджуючих документів
Конкурс здійснюється відповідно можуть додаватися рекомендації та
до Положення про конкурсний висновки контролюючих органів та
відбір суб’єктів оціночної діяльності інших державних установ щодо пракдля оцінки нерухомого майна, тичної діяльності претендентів.
в тому числі земельних ділянок
Конкурсна пропозиція претендента
несільськогосподарського призначення подається у запечатаному конверті і
на території селища Гостомель, згідно має містити пропозицію щодо вартості
затвердженого рішення Гостомельської виконання робіт, калькуляції витрат,
селищної ради №600-35-VII від пов’язаних з виконанням робіт, а та22.03.2018 року та згідно рішення кож терміну виконання робіт, якщо він
Гостомельської селищної ради №1233- не визначений в інформації про прове64-VII від 14 липня 2020 року.
дення конкурсу.
Претенденти подають секретарю
Конкурсну
документацію
слід
конкурсної комісії заяву та конкурсну подавати за адресою: селище Гостомель,
документацію. Конкурсна документа- вул. Свято-Покровська, 220, каб. №3 ;
ція подається в запечатаному конверті телефон для довідок 045 97 31 8 52.
Кінцевий термін подання заяв та
з описом підтверджуючих документів,
документів учасникам конкурсу – за
що містяться в конверті.
До підтверджуючих документів 4 робочих днів до дати проведення
Конкурсу.
належать:
Останній день подачі заяв 06.08.2020
- заява на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 1 до року до 15:00 год.
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ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

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

К

Втрачений договір дарування житлового будинку від 26 травня 2016
року за № НАІ 350782 на ім’я Жураковська Зінаїда Веніамінівна, вважати
недійсним.
Втрачене свідоцтво на право власності на житло, зареєстроване на Полторан
Сергія Ростиславовича в м. Києві по вул. Депутатській 25 кв. 49 виданого
13.12.1997 р. НДІ ЕМП за реєстровим №6957 вважати недійсним.

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.

№ 30 від 31 липня 2020 року
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Суспільство

Бучанка Олена
Мот бере участь
у 4 «Мотопробігу
Єдності»

Спорт

Стадіон «Ювілейний» вже не спить!

Тут щодня займаються спортом жителі міста, а у вихідні проходять матчі
чемпіонату серед аматорських команд громади.
тадіон відповідає структурним кри- та U-19 і Кубку України до стадії 1/8 фітеріям 1-й категорії УАФ, тому може налу включно.
приймати матчі рівня другої ліги ПФЛ,
Після карантину спостерігатимемо за
молодіжних та юнацьких команд U-21 цікавими іграми)

С

“Оболонь Арена” відповідає структурним критеріям
3-ї категорії УАФ

Минулого року Службою стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ у
тісній співпраці з УПЛ, ПФЛ, Національною поліцією України, Державною
службою України з надзвичайних ситуацій, телетрансляторами та іншими суб’єктами організації та проведення футбольних матчів було розроблено та згодом затверджено рішенням Виконкому УАФ від 16 грудня
2019 року новий Регламент інфраструктури стадіонів та заходів безпеки
проведення змагань з футболу.
ри підготовці даного документу
одним із важливих нововведень
стало впровадження категорійності
стадіонів в Україні. Так, у новому
регламенті міститься положення
про категорії стадіонів, що регулює
структурні критерії, які мають бути
виконані для того, щоб класифікувати
стадіон за категоріями від першої до
четвертої для допуску до футбольних
змагань професійного рівня.
Так само чотири категорії вико- Це буде останній сезон із реєстрами.
ристовує УЄФА для класифікації за Проте при формуванні реєстрів уже
своїми критеріями. У більшості випад- будуть враховуватися саме критерії
щодо категорійності.
ків критерії УЄФА більш жорсткі.
Що стосується безпосередньо катеЗгідно з рішенням Виконкому УАФ,
новий регламент інфраструктури на- горій, то стадіони, які отримають пербуває чинності вже з наступного се- шу категорію, зможуть приймати матчі
зону, але положення про категорії ста- рівня другої ліги ПФЛ, молодіжних та
діонів почне діяти лише через сезон, юнацьких команд U-21 та U-19 і Кубку
тобто починаючи із сезону-2021/2022. України до стадії 1/8 фіналу включУ сезоні-2020/2021 ще діятимуть ре- но. Стадіони другої категорії зможуть
єстри стадіонів, як це було раніше. приймати матчі першої ліги ПФЛ і

П

Учасники проїдуть 54 міста за 14
днів.
Кубку України до стадії 1/4 фіналу
включно. Стадіони із третьою категорією матимуть право приймати матчі
УПЛ, фінальні матчі Кубку України та
Суперкубок України. Четверта категорія дозволятиме проведення будьяких офіційних матчів під егідою УАФ.
Варто зазначити, що для допуску до
міжнародних матчів (ігри національних збірних та єврокубкові поєдинки
різних стадій) стадіони мають отримати категорію відповідно до пунктів
Регламенту УЄФА про інфраструктуру
стадіонів. Так, наприклад, для того, аби
приймати офіційні матчі національної
збірної України, а також групової стадії Ліги чемпіонів і Ліги Європи, стадіон має відповідати критеріям четвертої категорії УЄФА.
Служба стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ оприлюднила список стадіонів, які станом на 27 липня
поточного року відповідають структурним критеріям 1-ї, 2-ї, 3-ї та 4-ї категорій УАФ згідно з положенням про
категорії стадіонів Регламенту інфраструктури стадіонів та заходів безпеки
проведення змагань з футболу.
“Оболонь Арена” відповідає структурним критеріям 3-ї категорії УАФ
“Ювілейний” (м. Буча) відповідає
структурним критеріям 1-й категорії
УАФ
За матеріалами УАФ

Культура споживання вина:

рекомендації про вибір напою від професіонала
С
ергій власник «Аптеки вина» – магазина незвичайного формату по вулиці Богдана Хмельницького, 6.
– До того, як відкрити цей магазин, я
довгий час працював у ресторанах, спочатку офіціантом, а потім в Україні з’явилася нова професія – сомельє, і я зацікавився нею.
Часто бачив, що люди не розуміючись
на вині, просто купували етикетку чи
бренд. Тому з часом з’явилася ідея зробити магазин, в якому можу відібрати
продукт та вплинути на вибір покупця,
тим самим подарувати йому насолоду
від вживання гарного вина. Асортимент
ресторанів в магазині – це була наша
мета. А ще вином можна лікувати душу,
тобто як в аптеці, так і з’явилася назва
«Аптека вина».
Перший раз, побачивши Бучу, Сергій
відчув потенціал цього місця.
– Це молоде,сучасне, зелене місто.
Сюди переїжджає все більше молоді зі
столиці. І вони потребують якісних послуг. У Бучі все створено для людей, і ми
вирішили чому б і ні? І знайшли тут своє
місце. «Аптека вина» брала участь в форматі вуличних фестивалів.
– У ЖК «Буча Квартал» проходив фестиваль «Фієста», там ми познайомили
мешканців міста з нашим магазином.
На ранок після першого дня фестивалю під магазином була черга. І Сергій з
командою зрозуміли, що йдуть правильним шляхом.
Наша розмова відбувалася в залі для
дегустацій, так цей магазин має барні
стійки за якими відвідувачі можуть відкоркувати пляшку вина та спожити її
при правильній подачі.
– Наша робота полягає в тому, щоб краще дізнатися потреби конкретного гостя
і підібрати ідеальний напій. В Україні не
особливо розвинена культура споживання вина, і багато хто не знає базових речей, які допоможуть обрати вино, – каже

Сергій Мещерінов шість років тому відкрив у Бучі магазин, в якому він та
його колеги дають поради стосовно вибору якісного вина. Професійний сомельє допоміг нам розвіяти міфи та навчив, як правильно зберігати та подавати напій.
Сергій. – Основні критерії вибору вина
– регіон походження, сорт винограду,
класифікація та рік врожаю. Це основні
показники, які визначають смак та аромат
напою. Але про все по порядку.
Сергій розповідає, що за смаком можна
визначити, яке вино краще, навіть якщо
не розбиратися у класифікації. Але зробити це зможуть люди, які віддають перевагу сухому вину, тому що, наприклад,
у солодких винах смак важче вирізнити
через вміст цукру, який маскує недоліки
винограду.
Тому одразу в мене виникло запитання: вино потрібно пити лише сухе?
Сергій, запевняє, що і солодкі вина бувають теж хорошої якості, але все-таки
хоче змінити смак українців, які звикли
до солодких смаків.

– Українців привчили до солодких напоїв. Це не означає, що вони погані, просто люди обирають не найкраще через
сформовані смаки. Я намагаюся переконати людей, що сухе вино – це не просто кисле вино. Воно має свої особливі
акценти, які треба вловити і зрозуміти,
бо кислотність – лише один із чинників
смаку, – каже Сергій.
Багато хто обирає вино за етикеткою.
Власник магазину, наголошує, що зовнішній вигляд упаковки не настільки
важливий.
Що стосується популярної думки, що
українські вина порошкові, то Сергій запевняє, що це міф. Адже порошкове виробництво набагато дорожче, ніж просто погана сировина.
– В Україні винна культура завжди роз-

- Із Ужгорода байкери вирушають
регіонами на підтримку ідеї збереження територіальної цілісності України
та єдності її жителів, зокрема з тимчасово окупованих територій,- розповідає Олена.
За словами організатора Миколи
Спірідонова, маршрут довжиною
понад 6 тис. км охоплює 54 міста, серед яких майже всі обласні центри.
Особливістю пробігу є традиційна символіка – Державний прапор України з
підписами та побажаннями всіх охочих, хто долучатиметься дорогою.
Завершать пробіг 2 серпня у
Запоріжжі на острові Хортиця.

БІЗНЕС
вивалась повільніше, ніж в інших країнах. Традиційно в нас домінувала зернова культура – пиво і горілка. Та все ж є
кілька виноробних регіонів – Закарпаття,
Одещина, Херсонщина, Миколаївщина.
В кожному з них є винороби, які працюють на якість, а не на кількість.
– Інколи трапляється так, що зали
шається почата пляшку вина. Як пра
вильно зберігати таке вино, щоб не от
римати сумних наслідків?
– Потрібно пам’ ятати, що червоне
вино не любить світла. Саме через це
його завжди наливають у темні пляшки. Важливо, не залишати вино відкритим надовго. Максимум – три-чотири
дні. Якщо у вас хороше вино, краще,
щоб воно зберігалося напівлежачи, аби
пробка була завжди волога. Тому що
коли пляшка стоїть, то корок з часом
пересихає і втрачається герметичність.
Відповідно вино починає окислюватися
і втрачає свої властивості, – розповідає
власник магазину.
Також важливо правильно підбирати вино до страви. Сергій зауважує, що
класичний принцип «червоне вино — до
м’яса, біле — до риби» – не працює.
– Чим вино краще за інші алкогольні
напої?
– Модель споживання цього напою
відрізняється від моделі споживання
міцного алкоголю і пива. Вино п’ ють не
для досягнення кінцевого результату –
алкогольного сп’ яніння, а з дієтичних,
гастрономічних і навіть естетичних міркувань. Іншими словами, щоб насолодитися смаком.
Звичайно, не обов’ язково абсолютно всім ставати гурманами. Але почати
звертати увагу на те, що, як і з чим ви
споживаєте, потрібно – для переходу на
якісно новий рівень.
– І найголовніше — навіть ліки можуть
нашкодити, якщо вживати їх без міри.
Тож бережіть себе та насолоджуйтесь
життям у всіх його проявах, а гарне вино
і відповідні наїдки нехай принесуть вам
тільки здоров’я.
Спілкувалася
Ірина ПАЯСЬ

Суспільство

Навколишне середовище
У 2050-2100 роках – Південь України може перетворитись на пустелю,
оскільки у цьому регіоні буде спостерігатись жорсткий дефіцит водного
балансу. Про це під час круглого столу «Стратегія розвитку системи зрошення в Україні», організованого Всеукраїнською Аграрною Радою, розповів директор Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України Михайло Ромащенко.

країна – лідер у світі зі зростання середньорічної температури
– понад 0,6 градуса Цельсія за 10 років.
Що нас очікує? Ми взяли десять найбільш поширених кліматичних моделей
і спробували змоделювати, що буде з
наших кліматом, з водними ресурсами в
Україні у 2050 і у 2100 роках. Отож температура до 2050-го року зросте на 2,2-2,5
градуса, до 2100-го – на 3,1-3,3 градуса.
Опади,за виключенням західних регіонів і Півночі, залишаться практично незмінними. Висновок? Відбуватиметься
зростання сумарного випаровування та
зменшення річкового стоку.
Подібні зміни будуть негативно
впливати на розвиток сільського господарства.

Заготовки на зиму

Суповий набір на зиму
Дуже зручно, взимку дістанеш такий
пакетик і в борщ. А аромат який! Супер
заготовки!
Замороження:
1 кг болгарського перцю
1 кг помідорів
1 кг моркви
1 кг цибулі
Зелень: петрушка, кріп, цибуля (великий пучок). Моркву натираємо на крупній
тертці, помідори, перець, цибулю нарізаємо кубиками, додаємо дрібно нарізну зелень! Кілька років роблю дуже потрібну
заправку для супів, борщів і для тушкованого м’яса. Помідори не перетворюються
на кашу, сік не проливається, зелень не

Шовковиця в цукровому сиропі
Для таких консервів можна брати ягоди
будь-якого кольору або суміш сортів різного забарвлення. Зрілі плоди промивають
холодною водою, дають їй стекти, а потім
плоди розкладають в один шар на клейонку для обсушування. У процесі сушіння
ягоди періодично перемішують, щоб об-

Повидло
Ягоди промити, розім’яти. Отримане
пюре проварити, зняти з вогню, засипати цукром, розмішати і, помішуючи, залишити до його повного розчинення. Потім варити до загусання.
На 1 кг пюре – 1 кг цукру.
Желе із шовковиці
1 склянка ягід, ½ склянки цукру, 2 чайні ложки желатину, 3 склянки води, сік
лимона. Зрілі плоди промити, очистити
від плодоніжок, перетерти крізь сито. У
киплячу воду влити желатин, розпущений у холодній воді, додати перетерту
масу ягід, цукор і, помішуючи, довести
до кипіння. Зняти з вогню, влити сік лимона, перемішати.

Господарці на замітку

Як зупинити наступ пустелі!

«У

Варення
Спосіб 1. Заливають сиропом плоди
і витримують 3-4 години. Відкидають
на сито або друшляк, а сироп уварюють
до температури кипіння. У готовий сироп опускають відкинуті плоди і варять на сильному вогні до готовності. На 1 кг ягід
беруть 1,5 кг цукру для чорної
і 1,2 кг для білої шовковиці.
Спосіб 2. Шовковицю пересипають цукром і, витримавши 6-8 годин, проварюють
на слабкому вогні 5-8 хвилин.
Після цього знову залишають
на 5-6 годин. А потім проварюють 5-10 хвилин. Так роблять
до повної готовності варення.
Насамкінець треба додати 2-3 г
лимонної кислоти на 1 кг шовковиці.

сохли. Висушену шовковицю пропускають
крізь м’ясорубку. Варять цукровий сироп
із розрахунку 1,2 кг цукру і 300 г води на 1
кг подрібнених плодів. Подрібнену шовковицю заливають киплячим сиропом, добре
розмішують і гарячою фасують у стерильні гарячі банки, наповнюючи їх до країв.
Наповнені банки накривають попередньо
заготовленими кружками з пергаментного
паперу, змоченими у спирті (діаметр кружка повинен бути однаковим із зовнішнім
діаметром банки). Зверху паперових кружків банки накривають лакованими металевими кришками і закочують. Закриті
банки тримають до охолодження за кімнатної температури, потім переносять у
прохолодне місце.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Ми нерідко бачимо, як осипаються
додолу гарні стиглі плоди шовковиці, і люди топчуть їх, проходячи повз
дерево, часто й не здогадуючись, що
нехтують чудодійними ліками.
Компот
Для приготування компоту підходять
крупноплідні культурні сорти шовковиці
білого або чорного кольору з
великим вмістом цукру. Свіжі
здорові ягоди сортують, вилучають сторонні домішки,
зрізають ножицями половину плодоніжки. Старанно
промивають у друшляку або
ситі до повного видалення бруду. Дають стекти
воді. Приготовлену
шовковицю щільно
складають у банки
і заливають цукровим сиропом: білу
20-30-відсоткової концентрації, чорну — 40-45
відсоткової.
Наповнені банки місткістю 0,5 л ставлять у посуд для стерилізації з початковою
температурою 40-50°С, пастеризують за
температури 85-90°С 20 хвилин або стерилізують 10 хвилин за температури 100°С.
На півлітрову банку витрачають 300 г
плодів і 200 г сиропу.

ПОРАДИ
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Лікувальні властивості
шовковиці

«Динаміка водного балансу буде змінюватись. Дефіцит вологи у 2050 році
становитиме 550-570 мм, у 2100-му
– 700 мм. Фактично, це – пустеля.
У 2100 році до 60% території України
буде із жорстким дефіцитом водного
балансу для ведення сільського господарства. Уже зараз зросло сумарне випаровування, яке обумовило процес зневоднення території України», – зауважив
Михайло Ромащенко.
Як зазначив науковець, за таких
умов єдиним фактором забезпечення
сталості сільськогосподарського виробництва, особливо на Півдні, є зрошення.

псується. Все це взимку дає приємний аромат, смак і колір стравам. Заморожувати
відразу після нарізування, добре якщо є
вакуумний апарат, щоб видалити повітря,
мінімально перемішуючи.
Розкладаємо в пакети на замочку на 1 літр. Накладаємо і
придавлюємо, щоб вийшло повітря. Пишемо дату і в морозилку!
Один пакет на 2 рази. Але таку
заправку можна додавати всюди.

Як потрібно зберігати
помідори, щоб вони
залишалися свіжими довгий
час
Як тільки починається збір врожаю,
перед садівниками і городниками постає
питання: як зберегти плоди, щоб вони

Які спеції додати, аби смак
не зіпсувати?

У кожної господині на кухні є не одна баночка зі спеціями, а часом їх кількість обчислюється десятками … як не заплутатися і згадати, що з чим
поєднується найкраще? Саме для цього і призначена наша сьогоднішня
пам’ятка!
1. ДЛЯ М’ЯСА: червоний, чорний, за- маринади під час приготування м’яса
пашний перець або гвоздика, майоран, дичини та риби), гілки кропу.
чебрець, кмин, куркума, цибуля, орегано.
10.
ДЛЯ
ФРУКТІВ,
СОКІВ,
2. ДЛЯ КУРКИ: чебрець, майоран, КОМПОТІВ: кориця, гвоздика, імбир,
розмарин, шавлія, чебрець, базилік.
бодян, кардамон.
3. ДЛЯ РИБИ: лавровий лист, білий
11. ДЛЯ ПАШТЕТУ: білий перець,
перець, імбир, запашний перець, цибу- кориця, імбир, лавровий лист, гвоздиля, коріандр, перець чилі, гірчиця, кріп, ка, кориця, бодян, імбир, кардамон.
чебрець.
12. ДЛЯ ВИПІЧКИ: гвоздика, кори4. ДЛЯ ГРИЛЯ: червоний перець, ця, бодян, імбир, кардамон, запашний
запашний перець, кардамон, чебрець, перець, апельсинова цедра, аніс, кунмайоран, мускатний горіх, кмин, імбир, жут, мак, ваніль.
перець чилі.
13. ДЛЯ ГАРЯЧОГО МОЛОКА: кориДЛЯ ДИЧИНИ: чебрець, материнка ця, кардамон, шафран.
звичайна, запашний перець, червоний
перець, ялівець.
5. ДЛЯ РАГУ: червоний перець, імбир, куркума, коріандр, гірчиця, кардамон, кмин, чорний перець, запашний
перець, мускатний горіх, гвоздика.
6. ДЛЯ КАПУСТИ: коріандр, фенхель,
кумин, насіння чорної гірчиці.
7. ДЛЯ КАРТОПЛІ: коріандр,
куркума й асафетида.
8. ДЛЯ БОБІВ: кумин, асафетида, імбир, перець, м’ята
лавандова і коріандр.
9. Для маринаду: лавровий лист, ялівець (ягоди додають в
залишалися смачними довгий час і не
займали багато місця? Крім того, хочеться зберегти ті ж томати
свіжими, наскільки це
можливо, щоб взимку додавати їх в
салати, соуси, другі страви тощо.
Пропонуємо
вам
взяти на
замітку
незвичайний і водночас дуже простий
спосіб зберігання томатів
цілий рік – вакуумне заморожування.
Погодьтеся, набагато корисніше і простіше дістати свої томати з морозилки, ніж
купувати «пластикові» плоди взимку в
магазині.

Вакуумне
заморожування овочів
Так можна заморожувати цілі томати
або порізані на шматочки. Цей спосіб
дає змогу не займати багато місця в морозильній камері, оскільки упаковка з
томатами виходить компактна і плоска.
Навіть в невелику морозильну камеру
поміщається дуже багато упаковок.
Отже, слід взяти щільний поліетиленовий пакет (звичайний або спеціальний для заморозки) і підготувати томати
(будь-якого сорту). Далі потрібно укласти їх в один ряд. Взяти звичайну пластикову трубочку, витягнути все повітря
з пакету і зав’язати.
Збережені таким чином томати дуже
компактні й довго зберігаються в морозильній камері, не займаючи багато місця.

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

Ш

овковиця — це ефективний і вітамінний, і кровотворний засіб. У
шовковиці менше кислот, але більше, ніж
в інших ягодах, цукрів, що легко засвоюються. Недаремно її вважають найсолодшою ягодою наших широт.
Як чорна, так і біла шовковиця багаті на
вітаміни та корисні елементи. Ці ягоди –
один з найсильніших природних засобів,
які мають здатність підвищувати імунітет
та рятують у разі гіпертонії та діабету.
Солодкі ягоди нормалізують обмін речовин в організмі, мають потогінну та
антибактеріальні властивості.
Шовковиця має велику кількість вітамінів (А, В1-В6, В9, Е, С, К), мікроелементів (марганець, залізо, цинк,
мідь, селен) і макроелементів (кальцій, калій, натрій, магній, фосфор).
Шовковиця сприяє м’якому очищенню кишечнику та чудово виводить шлаки з організму. Її використовують
для
профілактики
інфекційних та вірусних захворювань.
Сік шовковиці допоможе тим, хто страждає на захворювання центральної нервової системи. Вона допоможе подолати
стреси, нервові розлади та депресію.
Жменя ягід перед сном рекомендована
тим, хто потерпає від безсоння.
У разі розумової та фізичної втоми також рекомендують їсти шовковицю. До
слова, у 100 г шовковиці міститься лише
50 кілокалорій.
Заразом вона — чудова сировина для
приготування варення, компотів, сиропів, повидла тощо. Ось кілька кулінарних
рецептів.

11

Цікаво

№ 30 від 31 липня 2020 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

12

Картина-рекордсменка виросла на...полі
Феpмеpи Cкадовcького pайону cтвоpили cпpавжній шедевp cеpед pиcового поля

Сюркеля Василя Григоровича,

начальника залізничної станції Буча Південно–
Західної залізниці, Почесний громадянин міста Буча

Ісламову Анну Вікторівну,
депутата Бучанської міської ради

Ліперт Тетяну Володимирівну,
секретаря Бабинецької селищної ради

Афіша

Т

ут виpостили гігантський поpтpет Таpаса
Шевченка.
Площа поpтpета cкладає 1370 кв. м. і має pозміp 34
на 40 метpів. Поpтpет cтвоpили за допомогою pиcу з
чоpним лиcтям по зеленому полю вчені-cелекціонеpи
Інcтитуту pиcу НААН Укpаїни.
Макет зобpаження cпочатку cтвоpили на
комп'ютеpі, а потім cіяли його влаcноpуч.
Головною пpичиною для хвилювання його твоpців була ймовіpніcть поганого cходу наcіння, адже
оcобливіcть каpтини - чоpне лиcтя злакових. Цей
гібpид винайшли в Інcтитуті pиcу cела Антонівка.
Наcпpавді, лиcтя має не чоpний, а темно cиній пігмент. Уpожай пpи цьому буде білого кольоpу.
Cтвоpили cаме у Cкадовcькому pайоні, адже cаме
тут окpім куpоpтних cелищ є багато pиcових полів,
і, влаcне, єдиний в кpаїні Інcтитут pиcу. Cвої нові
cоpти науковці виpішили популяpизувати так, аби
було видно і з літаків, і навіть з коcмоcу.
«Pиcова» каpтина cтала новим pекоpдом

Укpаїни в категоpії Наука і технології.
Польовим поpтpетом Кобзаpя можна помилуватиcя до веpеcня. Потім pиc дозpіє і його пожнуть.
Наcтупного pоку міcцеві вчені вже задумали новий
pекоpд. Який cаме - поки тpимають в cекpеті.
Минулого pоку в цьому ж Інcтитуті pиcу виpоcтили в полі великий тpизуб. Його pозміpи були в тpи
pази менше, ніж поpтpет Шевченка.

Сервіс

Поблизу шести станцій
метро облаштують
паркувальні
майданчики

Перший з них – біля станції метро «Видубичі» –
вже працює в режимі дослідної експлуатації.
ерший з шести перехоплюючих паркінгів – біля
станції метро Видубичі - вже працює в режимі
дослідної експлуатації, поки що на безоплатній основі.
Він розрахований на 193 місця. На сьогодні в середньому щодня власники автомобілів залишають на паркінгу 120-140 автівок», – зазначив Олександр Густєлєв.
За словами заступника голови КМДА, перехоплюючі паркінги з’являться на в’їздах у столицю за п’ятьма
напрямками:
• Ірпінський напрямок – поблизу станції метро
«Академмістечко»;
• Житомирський напрямок – біля станції метро
«Святошин»;
• Одеський напрямок – біля станцій метро «Видубичі»
та «Іподром»;
• Бориспільський напрямок – біля станції метро
«Червоний Хутір»;
• Гостомельський напрямок – біля станції метро
«Сирець».

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

П

Астрологія

Ці знаки Зодіаку
приносять успіх іншим.
Бути з ними поруч
просто щастя

Лайфхак для тих , хто
збирається у відпустку

Детальний чек-лист допоможе нічого не забути перед від'їздом та зекономити час на збори

Овен
Цей знак Зодіаку дуже яскравий і позитивний. Інші
люди заряджаються від Овнів позитивною енергією.
Тих, хто буде дружити з представником цього знаку,
завжди буде супроводжувати удача, а проблеми будуть
вирішуватися легко і швидко. Також Овни завжди підіймають настрій і безкорисливо дарують любов.
Близнюки
Ці люди завжди на позитиві, вони дуже привабливі і
харизматичні. Близнюки створюють позитивну, легку
і святкову атмосферу в будь-якому місці. Завдяки таким рисам цього знака Зодіаку, оточуючі стають більш
удачливими і продуктивними.
Діва
Діви дуже люблять допомагати і ніколи не пройдуть
повз. Це ті люди, яким можна поплакатися в жилетку.
Діви дають дуже дієві поради, які дійсно працюють.
При цьому не варто відволікати їх від важливої роботи
або інших справ.
Водолій
У Водоліїв є сильні лідерські якості, досвід і бажання
допомогти оточуючим. Якщо вони займають якийсь
високий пост, то удача забезпечена всім навколо. Цей
знак Зодіаку вміє правильно оцінити ситуацію, швидко думати і оперативно приймати рішення. З ними
дуже легко перебувати в колективі.
Головний редактор: Ірина ЛЕВЧЕНКО
Адреса редакції: 08292, Буча,
вул. Києво-Мироцька, 104-б,
тел.: (04597) 48-305; (098) 468 14 96.

Загалом на цих паркінгах зможуть розміститися 988
автомобілів.
Для зручності користувачів паркінгу на «Видубичах»
вже влаштовано зовнішнє освітлення, транспорте та
пішохідне огородження, два безпечних пішохідних
переходи, нанесено вертикальну та горизонтальну дорожню розмітку, встановлена навігація, прокладено
оптоволокно та найближчим часом буде встановлено
10 камер відеоспостереження.
Наразі завершується обладнання вхідних груп: КПП
та шлагбаумів.
Інформація КМДА

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

Замість «пакунків
малюка» даватимуть
по 5000 гривень рішення уряду

Кабінет міністрів запроваджує виплату 5 тисяч гривень на одного новонародженого замість видачі пакунків малюка.
Таке рішення було схвалене на засіданні уряду в
середу, 29 липня.
"Проєктом пропонується запровадити цільову
компенсаційну виплату у розмірі 5 тисяч гривень
громадянам, у яких народилась дитина, видати спеціальну картку з особливим режимом використання", - сказала міністр соціальної політики Марина
Лазебна.
Вона відзначила, що кошти можна отримати на
спеціальний рахунок у ПриватБанку.
Батьки зможуть на ці гроші самостійно купувати
товари для дитини.
Будуть встановлені роздрібні точки, в яких можна
бути придбати на ці гроші лише визначені товари.
Редакція може не поділяти думку авторів
і не вступає з ними
у листування. Рукописи не повертаються.
За зміст реклами відповідає
рекламодавець.

Віддруковано ПП «Видавництво «СЛОВО»,
м. Київ, вул. Ольжича, 29 .
Наклад: 1870 прим.
Замовлення № 1896

