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Із сесійної зали

Проблема

Особистість

СВЯТО

Міжбюджетний
трансферт
і співфінансування

Врятувати дитячий
санаторій у Ворзелі

Учителька
Людмила Желізняк:

Ой на Івана,
ой та на Купала

Стор. 2

Стор. 3

«Школа – це на все
життя»

Стор. 4

ДАТА

Нагороди поліцейським

Ремонт школи

Стор. 12
Освіта

У багатьох освітніх закладах громади тривають
ремонтні роботи.

С

Церемонія святкування 6-ої річниці
від дня створення Національної
поліції правоохоронцями
Бучанського району відбулася
у Бучанському міському парку.

П

ривітати і подякувати за гідну службу українському
народові приєдналися керівництво Бучанської районної адміністрації, представники Бучанської міської
ради, а також інших територіальних громад Київщини.
Закінчення на стор. 6.

ьогодні розповімо про хід їхнього виконання у навчально-виховному комплексі № 2.
Як поінформував начальник відділу освіти
Бучанської міської ради Олег Цимбал, наразі триває:
• утеплення фасадів,
• заміна покрівлі (розпочинається завтра),
• капітальний ремонт внутрішніх приміщень (коридорів, санвузлів, спортзалу).

Шановні працівники поліції!
Вітаю Вас із професійним святом!
Шість років тому разом із новим законом «Про національну поліцію» прийшли нові люди, нові методи
і, як наслідок, – нове ставлення до роботи. Українці
побачили в людях у формі справжніх захисників своїх прав і свобод: щирість і старанність нової поліції
дали результати.
Напередодні свята призначено нового керівника поліції в Бучі, приступають до виконання своїх обов’язків поліцейські офіцери громади.
Впевнений, що лави працівників поліції поповнюватимуться молодими, досвідченими і самовідданими
людьми, які вирішили присвятити своє життя справі
справедливості, совісті та честі.
Будні вимагають від кожного з вас дисципліни, професіоналізму та постійно тримати руку на пульсі,
бути готовим прийти на допомогу тим, хто потрапив у скрутне становище.
Бажаю щастя та міцного здоров’я! Аби у Ваших родинах панували добро та злагода! Наполегливості в
складній роботі та невичерпної енергії!
Анатолій Федорук, Бучанський міський голова

08034

Громадський бюджет

Проєкти-переможці

Кілька місяців підготовки, розроблення проєктів
бюджету участі, знайомство з ними кожного жителя Бучанської громади, засідання комісії, голосування, очікування результатів.
арешті це сталося! Комісія громадського бюджету
оголосила переможців, чиї мрії відтепер будуть
втілені в життя.

Н

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

Індекс видання

Закінчення на стор. 2.
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На часі
ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Спорт для всіх по-новому

Президент України Володимир
Зеленський презентував загальнонаціональну програму «Здорова Україна», в межах якої хочуть
змінити підхід до уроків фізкультури та харчування у школах, медоглядів населення та запровадити «віртуальних тренерів» на
спортмайданчиках.
резентація відбулась 22 червня на
форумі «Україна 30».

П

Зміни у школах
За словами Президента, вони передбачають зокрема запровадження нової
концепції уроків фізкультури, реформу
шкільного харчування (нове шкільне
меню тощо), популяризацію спортивних секцій та створення онлайн-додатків для пошуку спортивних гуртків.
Медобстеження
Для людей старше 55 років влада пропонує запровадити медичні «чекапи» –
повні медичні обстеження щодва роки.
А для деяких категорій – щороку. Крім
діагностики обіцяють зайнятися і профілактикою захворювань населення.
Спортмайданчики та
«віртуальний тренер»
Влада обіцяє створити десятки тисяч спортивних майданчиків по всій
Україні як у великих містах, так і в селах, для популяризації спорту. На них
хочуть розміщувати стенди з QR-кодом
та віртуальним тренером, який радитиме людям вправи.
«На жаль, близько 70% українців не
займаються регулярно будь-якою фізичною активністю. Це відбувається
з різних причин, зокрема, й через відсутність доступної спортивної інфраструктури – зручної, сучасної, безкоштовної, і ще важливіше – поруч із
домом», – зазначив Президент під час
презентації.

Громадський бюджет

Проєкти-переможці

Закінчення. Початок на стор. 1.
Знайомтесь, саме цим ідеям жителі Бучанської громади надали перевагу:
Категорія

№

Назва

Район

Бюджет

Тип
проєкту

Кількість
голосів

Навколишнє
середовище

8

Створення упорядкованої
озелененої території - скверу

Бабинецький
старостинський
округ

498051

Великий

833

Комунальне
господарство

18

Спортивно - ігровий простір для
дітей різних вікових груп

м. Буча

500000

Великий

686

Комунальне
господарство

16

Дитячий майданчик «Джунглі»

Бабинецький
старостинський
округ

248000

Малий

841

Освіта

4

Сучасна бібліотека - сучасний
простір

смт Ворзель

248352

Малий

593

Інше

68

Рада хаб - місце, що об’єднує
людей

Здвижівський
старостинський
округ

212104

Малий

557

Грушко Андрій
Костянтинович

Освіта

19

Шкільний мурал

м. Буча

165800

Малий

290

Кожем’яко
Світлана
Анатоліївна

ПРИЗНАЧЕННЯ

Керівник відділення поліції №1
у Бучі – Віталій Лобас
Заступник начальника Бучанського районного управління поліції підполковник поліції Роман Микитенко представив сьогодні особовому
складу бучанського відділення поліції новопризначеного керівника майора поліції Віталія Лобаса.

Д

о цього правоохоронець тимчасово виконував обов’язки начальника, тож із роботою місцевих правоохоронців вже знайомий.
Після оголошення наказу про призначення Роман Микитенко побажав
Віталію Лобасу терпіння, наснаги та професійних успіхів у подальшій роботі.

Майор поліції у відповідь подякував
за довіру та наголосив, що докладе максимум зусиль, аби громадяни почувалися у безпеці, а особовий склад відділення поліції продовжував ефективно
працювати, служити та захищати!

ОФІЦІЙНО

Міжбюджетний трансферт
і співфінансування

Виконком – термінові питання

Минулого тижня відбулося позачергове засідання Бучанської
міської ради задля вирішення питань, що потребували термінового
розгляду.
епутати в сесійній залі розглянули
та проголосували за питання:
Прийняти до місцевого бюджету
Бучанської міської територіальної
громади кошти з обласного бюджету
Київської області у вигляді міжбюджетного трансферту в сумі 30 мільйонів грн, а саме «Будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями
загальноосвітньої школи №2 по вул.
Шевченка,14 в м. Буча».

Передати до обласного бюджету видатки на співфінансування об’єктів, що
фінансуються відповідно до рішення
Київської обласної ради від 10.06.2021
№ 069-04-VIII у вигляді міжбюджетного трансферту у сумі 1 млн 124 тисячі
558 грн, а саме на: «Встановлення на
об’єктах бюджетної сфери м. Буча індивідуальних теплових пунктів із погодним регулюванням».
Внести зміни до рішення 5 сесії VІII
скликання Бучанської міської ради від
24.12.2020 року за № 124-5-VІII «Про
місцевий бюджет Бучанської міської
територіальної громади на 2021 рік».

«В

Юлія Тимошенко:

ідсьогодні, з 1 липня, починає діяти антиконституційний закон
про розпродаж сільськогосподарської
землі. Цей закон порушує мінімум 22
статті Конституції України. Цей
закон передбачає прямо з 1 липня право банкам з іноземними інвестиціями,
тобто іноземцям, володіти сільськогосподарською землею. Припиняється
право постійного користування землею для наших аграріїв, тобто українське фермерство викреслюється з життя. Починає діяти аукціон, де гроші, а
не національні інтереси і не розвиток
фермерства, буде вирішувати, кому
буде належати земля і кому вона буде
приносити прибуток», – наголосила
Юлія Тимошенко.

Федорова
Світлана
Олександрівна
Весельська
Тетяна
Вікторівна
Федорова
Світлана
Олександрівна
Товстенко
Маріана
Костянтинівна

По два проєкти з Бучі та Бабинець, та проєкти з Ворзеля і Здвижівки.
У приміщенні публічної бібліотеки Бучі автори-переможці проєктів громадського бюджету отримали сертифікати.

Із сесійної зали
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ПІБ автора

Пресслужба БМР

Відбулося позачергове засідання
виконавчого комітету Бучанської
міської ради, яке провів заступник Бучанського міського голови
Сергій Шепетько.
озглянуто питання та ухвалено
рішення про вибуття малолітніх дітей з сім’ї патронатного вихователя. Як доповіла заступник
начальника Управління соціальної політики Бучанської міської ради Лариса
Федорук, умови життя рідної сім’ї діточок значно покращилися, тож вони
повернуться до родини.
Наступне питання – видалення зелених насаджень у зв’язку з будівництвом автомобільної дороги комунальної власності між автомобільною

Р

Ми не дамо розпродати землю!

Наша команда та мінімум 70% українців, які проти розпродажу землі, не
здамося. Ми проведемо «земельний» референдум і доб’ємося рішення
Конституційного суду. Ми не дозволимо розпродати землю! Про це заявила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час виступу з трибуни
парламенту.
Вона нагадала, що ухваленими мо- мельних» законів дозволяє розвиватися
нобільшістю змінами до Земельного великим спекулянтам і монополіям. По
кодексу власникам землі дозволяєть- суті «слуги народу» перетворили нашу
ся знімати верхній шар чорноземів. землю в заробітки для іноземних і власВодночас держава Україна позбавляєть- них олігархічних корпорацій», – обурися будь-яких контрольних функцій за лася лідер «Батьківщини». Однак, за
використанням землі. «Весь пакет «зе- її словами, команда «Батьківщини» та

дорогою М 07 Київ- Ковель- Ягодин та
вул. Польова в Мироцькому.
Визначено, що виконання робіт проводитимуть підприємства, що мають
відповідні дозволи.
З метою відновлення фонду зелених
насаджень міста рекомендовано провести озеленення шляхом висадження
саджанців дерев лісових порід.
Пресслужба БМР

Політика
українці, які проти розпродажу чорноземів, будуть конституційними методами захищати українську землю.
«Президент України та його оточення заборонили людям проводити на цю
тему референдум через своє представництво в ЦВК і повністю зруйнували
Конституційний суд для того, щоб не
дозволити ухвалити рішення про антиконституційність закону про землю. Наша команда і 70% українців не
здаємося. Ми все одно проведемо референдум і доб’ємося рішення КСУ. Ми не
дозволимо розпродати землю!» – запевнила Юлія Тимошенко.
За матеріалами ЗМІ

Єдина родина
Серед
довгожителів
червня
є рекордсмени:
101 рік

Врятувати дитячий санаторій
у Ворзелі
Після впровадження чергового етапу медичної реформи дитячі санаторії у Ворзелі і Баришівці було позбавлено державного фінансування, і
цей тягар, який виявився непосильною ношею, ліг на плечі обласної влади. Відтак близько року Ворзельська дитяча оздоровниця не працює. Як
розв’язати цю складну проблему, думали керівники Київської обласної ради, представники двох комісій КОР – медичної і комунальної, на
виїзній нараді у Ворзелі, в якій взяв участь Бучанський міський голова
Анатолій Федорук.

Вкотре тішать історії, коли свої дні
народження святкують довгожителі.
Цього разу їх дійсно багато, але є рекордсменка Онися Іванівна Турікова із
Ворзеля, яка в червні розміняла другу
сотню літ.

У

В

ідповідно до комплексної програми «З турботою про кожного»,
ініційованої Бучанським міським головою Анатолієм Федоруком, усім
вручили традиційні подарунки.
31 довгожитель червня зустрів із літнім сонцем ці прекрасні свята.
Є серед іменинників і ті, хто вже відсвяткував свої прекрасні дати в життєвому календарі:
95-й теплий червень зустріла
Косова Ганна Денисівна,
94-й – Капустіна Ольга Григорівна,
93-й – Кербут Лідія Степанівна,
92-й – Теліцкий Мечислав Олександрович,
Клименко Ніна Павлівна,
Полубатько Ольга Данилівна,
91-й – Іленко Ольга Іванівна,
Ярмоленко Павліна Кирилівна,
Пасько Микола Олексійович,
Алєксєєнко Надія Максимівна,
Заремба Верлін Леонідович.
Бажаємо їм рівнятися на довгожителів із значним стажем і відсвяткувати
свої 100-річні ювілеї!

Круглий стіл

Презентація для ОСББ – енергоефективність
Круглий стіл з питань енергоефективності в багатоквартирних будинках зі створеним ОСББ відбувся у Бучанській міській раді, під час якого
головне, що винесли для себе представники ОСББ, це можливості для
енергоефективності, які надає держава та міська влада.

сі разом оглянули й оцінили стан
відділень Ворзельської санаторно-курортної бази та питання оздоровлення дітей на базі відділень.
– Матеріально-технічна база санаторіїв у Ворзелі і Баришівці дуже
складна, однозначно потребує оновлення. Тому що обладнання дуже застаріле, – повідомив перший заступник
голови КОР Ярослав Добрянський.
– Тож якщо ми розглядаємо питання
оздоровлення дітей, маємо привести
санаторій до сучасних вимог.
Як розповів пан Ярослав, цей заклад є одним із найстаріших не лише
на теренах Київщини, а й в Україні.
Функціонує з 50-х років ХХ століття,
а деякі з його корпусів будували ще у
1912-1914 роках.
Ворзельський санаторій має 4 відділення: ендокринне, психоневрологічне,
туберкульозне і кістково-суглобне. У
недалекому минулому всі ці відділення
були самостійними санаторіями у складі обласного санаторного комплексу.
За один заїзд оздоровниця спроможна прийняти 230 дітей, а за рік - до
трьох тисяч жителів Київщини віком
від 7 до 18 років.
– Та для утримання функціонування
Ворзельського дитячого санаторію необхідно близько 65 млн, що для обласного бюджету є колосальною витратою,
– зазначив перший заступник голови
КОР. – Звісно, Київська обласна рада
зацікавлена в повноцінному функціонуванні двох дитячих медичних закладів
(у Ворзелі і Баришівці, – ред.). Ми докладемо всіх зусиль задля їх збереження.
В обласній раді розглядають чотири
варіанти вирішення питання:
• перший – реалізація через програму
приват-інвестора;

• друга модель – залучення інвестора
у межах партнерства;
• третій варіант – оптимізувати, вивчивши статистичні дані.
Перший заступник КОР також озвучив ще одну можливість:
– Виходячи із спроможності і прогресивності Бучанської територіальної
громади, яка розвивається, – зазначив Ярослав Добрянський. – А присутність на заході Бучанського міського голови вказує на зацікавленість
місцевої влади, то є такий варіант:
подача відповідних пропозицій з боку
Бучанської МТГ.
У відповідь Бучанський міський голова запропонував:
– З огляду на об’єм, який є, можна
стартувати на одному об’єкті, більшменш придатному на сьогодні, – сказав
Анатолій Федорук. – Щоб у короткостроковій перспективі забезпечити
надання послуг дітям нашої громади і
всієї Київщини.
Заплановано провести повноцінне спільне засідання двох постійних
депутатських комісій КОР, на якому
розглянуть всі можливості, однак
безперечно через шлях оптимізації та
раціональності задля їх подальшого
функціонування.
Пресслужба БМР

Дата

Р

егіональний радник Фонду Енерго
ефективності в Києві та Київській
області Костянтин Федоренко ознайомив з програмою IFC з підтримки
Фонду енергоефективності України
представників об’єднань співмешканців багатоквартирних будинків
Бучанської громади.
Під час презентації програми з часткового відшкодування витрат на заходи з енергоефективності в багатоквартирних будинках «Енергодім» Фонду
Енергоефективності присутні дізналися вигоди цього проєкту як для ОСББ,
так окремих жителів будинків, зокрема, заощадження власних коштів і додатково збільшення вартості житла.
Як зазначив Костянтин Федоренко
під час виступу, його місія, як консультанта, допомагати ОСББ зробити
будинки енергоефективними та при
цьому максимально заощадити.
Енергоменеджер БМР Ярослав
Черевко презентував присутнім програму відшкодування частини кредитів, що надаються, починаючи з ІІ

півріччя 2016 року ОСББ та житловим
будівельним корпоративам на впровадження енергозберігаючих проєктів
в ЖКГ в Бучанській МТГ на 2021 рік
та програми підтримки ОСББ, ЖБК,
управителів багатоквартирних будинків у громаді на період 2019-2023 роки.
Керівник відділу економічного
розвитку та інвестицій БМР Тетяна
Ліпінська розповіла, що у міської влади є дві програми підтримки ОСББ:
– Ми максимально сприяємо впровадженню заходів щодо енергоефективності будинків і частково відшкодовуємо проєкти. Тож варто цим
цікавитися і використовувати. А ми
завжди допоможемо.
До речі, регіональний радник
Костянтин зауважив, що навіть у столиці немає таких програм підтримки, які вже впроваджено і діють у
Бучанській громаді.
На заході обговорили можливості й
основні проблеми участі ОСББ в наявних програмах та як їх уникнути, й
пропозиції з вдосконалення програм.

Привітали
слідчих громади

1 липня в Україні відзначають День
слідчого, професійне свято фахівців, що працюють в усіх правоохоронних органах країни. Присутні
на заході наголошували, що люди,
котрі обрали таку професію, повинні мати особливу інтуїцію та
аналітичні здібності. Головні риси
слідчих – справедливість, об’єктивність, уважність, вміння аналізувати факти і робити висновки.

У

своєму вітальному слові від імені Бучанського міського голови
Анатолія Федорука керуючий справами Бучанської міської ради Дмитро

Гапченко подякував правоохоронцям
за самовіддану роботу, адже саме від
професіоналізму і натхненної праці
слідчих залежить правопорядок у суспільстві.
За сумлінне виконання службових
обов’язків та вагомий внесок у боротьбу зі злочинністю кращим співробітникам було вручено подяки.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Проблема

З турботою про кожного

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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Освіта
Учителька Людмила Желізняк:

№ 27 від 9 липня 2021 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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«Школа – це на все життя»

У Бучанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 вже 38 років працює
чудовий педагог, який викладає зарубіжну літературу, – Людмила Петрівна Желізняк. Раніше 9 років вона була заступником директора з виховної
роботи. А минулого тижня, як класний керівник, провела в доросле життя випускників, з якими прожила в горі й радості кілька років, вчила їх не
лише предмету, а й основ життя, дружби і взаєморозуміння, підтримки і
поваги. Журналісти «БН» розпитали Людмилу Желізняк про шкільне життя
вчительки, зміни, які відбуваються в освітній галузі, та її думку, враховуючи неоціненний багаторічний досвід педагога.
– Ви працюєте в школі №1 з 1983
року. Чи змінилася вона з часом?
– Звичайно змінилася, і в кращий бік.
Я не хочу йти зі школи, мені тут дуже
подобається.
– Чому Ви обрали саме цю професію?
– Я за фахом вчителька російської
мови і літератури. На той час, коли обирала, ця мова була як зараз англійська,
німецька. Напевно, на вибір вплинув
мій класний керівник, він був учителем
російської мови та літератури. До речі,
у мене зараз в класі дівчинка також збирається вчитися на педагога, вона обрала направлення – молодші класи.
– Скажіть, будь ласка, що таке
класний керівник?
– Це відповідально. Класний керівник
– це і бесіди, які ми проводимо з учнями, кожне слово, що ми їм говоримо. Я

з класом багато мандрувала, возила їх
на екскурсії, у цікаві поїздки. Адже так
найбільше спілкуєшся з дітьми, і вибудовуються довірливі стосунки.
– Але ж класний керівник – це додаткова робота. Чи вистачає Вам сил і
часу?
– Так, вчителі такі, вони переживають
більше за чужих дітей, ніж за своїх. У
своїх на останньому дзвонику не завжди побуваєш, бо маєш клас, а лінійки
можуть проходити в той самий день. Усе
віддаємо учням. Намагаємося здружити
дітей.
– В чергове у вашому житті відбувся
останній дзвоник, випуск, попрощалися з одинадцятикласниками. Важко
відпускати дітей?
– Дуже важко. Правда, учням, доки
вони в навчальному закладі, хочеться
швидше закінчити його. Я своїм гово-

рила, що найщасливіші роки – це коли
ви ходили в дитячий садок і школу.
Вони це згодом зрозуміють. Коли ми зустрічаємось з випускниками, наприклад
через 10 років, вони вже зовсім інакше
ставляться, з теплом згадують школу.
Звичайно, всяке траплялося в дитячому
колективі, не буває все гладко. Робила
зауваження, не можна все пропускати.
Та все-таки школа – це на все життя. Ось
два роки тому ми зустрічалися з випускниками. Минув рік, і багато з них у соціальній мережі виставили фотографії
із зустрічі, згадують усе.
– Було таке, що ви шкодували з приводу обраного фаху?
– Та ні. Якось захотіла змін, хотіла йти
з професії, я тоді п’ять років пропрацювала. Але минуло літо, і я навіть не намагалася щось змінити. І знову пішла в
школу. Якщо в перші роки ви не переду-

ОСОБИСТІСТЬ
мали, значить, правильно обрали фах.
– Людмило Петрівно, скажіть, що
найскладніше в роботі вчителя?
– Те, що ми пропускаємо все через
себе, всяке ж буває з дітьми. Ти постійно хвилюєшся за них. Сучасні діти не
такі як були раніше.
– Чи важко пристосовуватись? Вони
змінюються, а Ви?
– Ні, не важко. Якщо ти вчитель, то розумієш дітей. Доки вони були малими, я
більше наставляла їх, давала поради. А
ось в 11 класі я бачу, що все інакше, вони
вже дорослі. Прийшла, сказала, але вже
звертаюся як до дорослих особистостей.
Найголовніше – бути людиною, оцінки – то другорядне.
– Радяться з Вами випускники, яку
професію обрати?
– Дехто радиться, а хтось уже обрав.
У нас зараз пропозицій багато, у них вся
інформація в телефоні.
– Зараз змінюються методи навчання, ставлення до дітей. Можливо,
щось змінили б?
– Ні, час іде вперед. Наприклад, зараз
діти працюють більше в групах, сьогодні це дуже важливо. Діти змінюються,
вони інакше сприймають інформацію
і ставляться до неї інакше. А мені, як
людині старшого покоління, треба пристосовуватися і враховувати все. Ми,
вчителі, курси проходимо і нові методики опановуємо. Навчаємося все життя
(посміхається - ред.).
Спілкувалася Ірина Левченко

ОЗДОРОВЛЕННЯ

Діти набираються сил і здоров’я
на морі та в горах
Другий місяць літа отримує естафету оздоровлення та відпочинку в
червня.
учанська влада продовжує програму оздоровлення діток, що потребують особливої уваги, за кошти міського бюджету. Хлопці і дівчата прямують хтось на
морське узбережжя, а хтось у гірську місцевість – і там, і там можна досхочу надихатися чистим повітрям, провести весело й цікаво час з новими друзями, набратися сил і з радістю та новими емоціями, історіями і розповідями про гарні канікули
зустріти новий навчальний рік.

Б

Рої демонстрували свої навики

За інформацією Бучанського центру позашкільної роботи розповідаємо
про підсумки І (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), який провели у травні 2021 року
для роїв молодшої, середньої та старшої вікових груп закладів загальної
середньої освіти Бучанської міської територіальної громади. Гра відбулася у очно-заочній формі.

МОЛОДША ВІКОВА ГРУПА
Взяли участь 12 роїв: «Хоробрі серця»
(школа № 1), «Соколята» (школа № 2),
«Соколята» (школа № 3), «Бучанські козачата» (школа № 4), «Соколята» (школа
№ 5), «Сміливі козачата» (Блиставицька
школа № 6), «Добрі друзі» (Луб’янська
школа
№
7),
«Котигорошки»
(Гаврилівська школа №8), «Лелечата»
(початкова школа № 9), «Ворзельські
соколята» (Ворзельська школа № 10»),
«Козачата» (Здвижівська гімназія № 14),
«Берегиня» (ДНЗ «Берізка»).
Переможці та призери серед молодших роїв заочного конкурсу «Звіт про
роботу рою»:
1 місце – рій «Хоробрі серця» та рій
«Ворзельські соколята»,
2 місце – рій «Соколята» (школа № 3)
та рій «Сміливі козачата»,
3 місце – рій «Лелечата» та рій
«Берегиня».
СЕРЕДНЯ ВІКОВА ГРУПА («джури»
11-14 років)
Змагалися 6 роїв (48 учасників):
«Відважні соколи» (школа № 5),
«Отамани» (Луб’янська школа № 7),

«Гаврилівські отамани» (Гаврилівська школа №8), «Нащадки гайдамаків» (Ворзельська
школа № 10»), «Козацька люлька»
(Бабинецька школа №13»), «Синяківські
сови» (Синяківський хіміко-технологічний
ліцей – ЗЗСО І-ІІ ст. № 15).
Було проведено такі конкурси:
Обов’язкові: «Книга Звитяг», таборування (відеоформат).
Залікові: конкурс строю та маршової пісні «Впоряд» (відеоформат), інтелектуальна гра-вікторина «Відун»

(очний формат), конкурс домедичної
допомоги «Рятівник»: теоретичний
тур (очний формат), практичний тур
за попереднім завданням (відеоформат), конкурс «Топографія» (очний
формат).
У загальному заліку переможцями та
призерами стали:
1 місце – рій «Відважні соколи»
(школа № 5),
2 місце – рій «Синяківські сови»
(Синяківський хіміко-технологічний
ліцей – ЗЗСО І-ІІ ст. № 15),
3 місце – рій «Нащадки гайдамаків»
(Ворзельська школа № 10).

СТАРША ВІКОВА ГРУПА
(«молоді козаки» 15-17 років)
Участь у грі взяли 5 роїв (40 учасників):
«Січове братство» (школа № 2), «Січові
стрільці» (школа № 4), «Бучанські ятагани» (Бучанська Українська гімназія),
«Гармаші» (Блиставицька школа № 6),
«Гайдамаки» (Ворзельська школа № 10»).

Джура
Було проведено такі конкурси:
Обов’язкові: «Книга Звитяг» (відеопрезентація), таборування (відеоформат).
Залікові: конкурс строю та маршової
пісні «Впоряд» (відеоформат), інтелектуальна гра-вікторина «Відун» (очний
формат), конкурс «Рятівник»: теоретичний тур (очний формат), практичний тур за попереднім завданням (надання першої домедичної допомоги в
зоні обстрілу) (відеоформат), конкурс
«Топографія» (очний формат).
Переможцями та призерами визнано:
1 місце – рій «Гайдамаки» (Ворзельська
школа № 10),
2 місце – рій «Бучанські ятагани»
(Бучанська Українська гімназія),
3 місце – рій «Січове братство» (школа № 2).
Всіх переможців та призерів нагородили дипломами та грамотами відділу
освіти Бучанської міської ради.

Кращі в області
Рій «Відважні соколи» з Бучанської
школи №5 – один із переможців ІІ
(обласного) етапу Всеукраїнської гри
«Сокіл» (Джура) – 2021, який проводив Центр творчості дітей та юнацтва
Київщини, в онлайн-очному режимі, у
два тури: таборування та конкурси.
«Відважні соколи» успішно представили Бучанську МТГ в обласному етапі
Гри у середній віковій групі та вибороли
два перші місця: у конкурсі «Відеозвіт»
на тему «Джура як життя» та у конкурсі
строю та маршової пісні «Впоряд».

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:03 Земля, наближена до неба.
6:30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
6:50 М/ф «Як песик i кошеня мили
пiдлогу».
7:00,8:00,8:55,13:00,15:00,18:00,21
:00,23:35,2:15,5:10 Новини.
7:05,0:20 Т/с «Доктор Блейк».
8:05 Невiдомi Карпати.
8:20 Вiдтiнки України.
9:00 Божественна лiтургiя у день
вшанування славних i всехвальних
першоверховних апостолiв Петра
i Павла.
11:25 Телепродаж.
12:00,13:10,18:20 Суспiльна студiя.
15:10,21:45,0:15,2:50,5:50 Спорт.
15:20 UA:Фольк.
16:30 Концерт. Iво Бобул.
17:30 Д/с «Свiт дикої природи».
18:55 Д/с «Суперчуття. Особливий
загiн».
19:55 Д/с «Дикi тварини».
21:55 Д/с «Боротьба за
виживання».
23:00 Перша шпальта.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19
:30,4:25 «ТСН».
9:25,10:20,3:45,5:30 «Життя вiдомих людей».
11:15,12:20,14:15 «Твiй день».
14:45 «Одруження наослiп».
17:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
20:43 «ПроCпорт».
20:45,21:45 Т/с «Свати».
22:45,2:30 Т/с «СидоренкиСидоренки».

Iнтер

3:35 «Анатомiя катастроф».
4:55 «Телемагазин».
5:25,1:05 «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».
10:05,18:00,19:00,3:25 «Стосується
кожного».
12:25 Х/ф «100 мiльйонiв євро».
14:20 Х/ф «Весiльна вечiрка».
16:05 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 Х/ф «Сiмнадцять
миттєвостей весни».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30 Факти.
4:55 Громадянська оборона.
7:45,19:25 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
8:45 Факти. Ранок.
9:10 Х/ф «Ти колись пробачиш
менi?» .
11:05,13:15 Х/ф «33».
12:45,15:45 Факти. День.
14:15,16:10 Х/ф «Пункт
призначення».
16:50 Х/ф «Пункт призначення 3».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:10,21:25 Х/ф «Тремтiння
землi».
22:30 Х/ф «Безмежний обрiй».
0:25 Т/с «Правило бою».
3:40 Я зняв!

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi».
7:20 Орел i решка.
9:15 Т/с «Грiмм».
10:10 Т/с «Надприродне».
12:00 Х/ф «I прийшов павук».
14:05 Х/ф «Без обличчя».
17:00 Хто зверху? .
19:00 Аферисти в мережах.
21:00 Х/ф «Угода з дияволом».
23:00 Х/ф «Вторгнення: Битва за
рай».

СТБ

5:15,5:40 Т/с «Коли ми вдома».
6:25 Т/с «Комiсар Рекс».
10:30 Слiдство ведуть
екстрасенси.
13:25,14:50 Т/с «Слiпа».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:55,18:05 Т/с «Слiд».
20:15,22:50 Т/с «Мiй коханий
ворог».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:00 Зоряний шлях.
10:00 Т/с «Будинок де серце».
14:10 Т/с «З почуття обов`язку»,
1 i 2 с.
15:30 Т/с «З почуття обов`язку».
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Артист», 1 i 2 с.
23:10 Т/с «Артист», 3 с.

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi.
9:55 Olympic Battle.
10:00 Смачнi iсторiї.
10:30,2:30,5:30 Київ. Вголос.
11:00 М/с «Ironman», 11 i 12 с.
12:00,17:00 Київ. Вдень.
16:00 М/с «X-Man», 1 i 2 с.
18:00,3:30 Київ. Проfile.
19:00,20:00,1:30,4:30 Київ. Ввечєрi.
19:10 «Акули бiзнесу».
22:00 Т/с «Останнiй кандидат»,
16 с.
22:55 Погода.
23:00 Київ. Вночi.
23:10 Лото.
23:15 Київ. Вiдверто.

Вівторок, 13 липня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:03,11:35 Земля, наближена до
неба.
6:30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
6:50 М/ф «Як метелик вивчав
життя».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21
:00,23:35,2:15,5:10 Новини.
7:05,0:20 Т/с «Доктор Блейк».
8:05 Невiдомi Карпати.
8:20 Вiдтiнки України.
9:05 Телепродаж.
9:35 Т/с «Гордiсть».
11:50,17:25 Еко-люди.
12:00,13:10,18:20 Суспiльна студiя.
15:10,21:45,0:15,2:50,5:45 Спорт.
15:20 UA:Фольк.
16:35 Концерт. Наталiя Валевська.
17:30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18:55,21:55 Д/с «Боротьба за
виживання».
19:55 Д/с «Дикi тварини».
23:00 #ВУкраїнi.

Канал «1+1»

Відповіді
на сканворд
у № 26

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19
:30,4:30 «ТСН».
9:25,10:20,5:35 «Життя вiдомих
людей».
11:15,12:20,14:15 «Твiй день».
14:45 «Одруження наослiп».
17:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
20:43 «ПроCпорт».
20:45,21:45 Т/с «Свати».
22:50,2:50 Т/с «СидоренкиСидоренки».

Iнтер

4:55 «Телемагазин».
5:25,1:10 «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 Т/с «Моя сiм`я та iншi
звiри».
12:25 Х/ф «Гра в чотири руки».
14:40,15:35,2:45 «Речдок».
16:30 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,19:00,3:25 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Х/ф «Сiмнадцять
миттєвостей весни».

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:25 Факти.
4:45 Т/с «Таємнi дверi».
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:10,19:25 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10:05,21:30 Т/с «Пес».
11:10,13:15,16:10 Т/с «Перевiрка
на мiцнiсть».
12:45,15:45 Факти. День.
16:40 Х/ф «Тремтiння землi 3:
Повернення в Перфекшен».
18:45,21:10 Факти. Вечiр.
20:25,2:35 Громадянська оборона.
22:50 Т/с «Обмани себе».

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.

6:00 М/ф.
6:15 М/с «Том i Джерi».
7:20 Орел i решка.
9:30 Т/с «Грiмм».
11:20 Т/с «Надприродне».
13:05 Вiд пацанки до панянки.
15:05 Х/ф «Тривожний виклик».
17:00 Хто зверху? .
19:00 Аферисти в мережах.
21:00 Х/ф «Надзвичайнi пригоди
Адель Блан-Сек».
23:15 Х/ф “Знахар”.

СТБ

5:15,5:40 Т/с «Коли ми вдома».
6:25 Т/с «Комiсар Рекс».
10:25 Слiдство ведуть
екстрасенси.
13:25,14:50 Т/с «Слiпа».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:55,18:05 Т/с «Слiд».
20:15,22:50 Т/с «Рецепт кохання».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,15:00,19:00,23:00,2:40
Сьогоднi.
9:00 Зоряний шлях.
10:30 Агенти справедливостi.
14:30,15:30 Iсторiя одного злочину.
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Артист», 3 i 4 с.
23:10 Т/с «Сестра по спадку», 1
i 2 с.

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi.
10:00 Смачнi iсторiї.
10:30,2:30,5:30 Київ. Вголос.
11:00 М/с “X-Man”, 1 i 2 с.
12:00,17:00 Київ. Вдень.
16:00 М/с «X-Man», 3 i 4 с.
18:00,3:30 Київ прийдешнiй.
18:30 Д/с «Планета 2050», 11 с.
19:00,20:00,1:30,4:30 Київ. Ввечєрi.
19:10 «Акули бiзнесу».
22:00 Т/с «Останнiй кандидат»,
17 с.
22:55 Погода.
23:00 Київ. Вночi.
23:10 Лото.
23:15 Д/с «Мисливцi за
скарбами», 8 с.

Середа, 14 липня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:03,11:35 Земля, наближена до
неба.
6:30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
6:50 М/ф «Як їжачок шубку
мiняв».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21
:00,0:00,2:15,5:10 Новини.
7:05,0:45 Т/с «Доктор Блейк».
8:05 Невiдомi Карпати.
8:20 Вiдтiнки України.
9:05 Телепродаж.
9:35 Т/с «Гордiсть».
11:50,17:25 Еко-люди.
12:00,13:10,18:20 Суспiльна студiя.
15:10,21:45,0:35,2:50,5:45 Спорт.
15:20 UA:Фольк.
16:35 Концерт. Анатолiй Гнатюк.
17:30 #ВУкраїнi.
18:55,21:55 Д/с «Боротьба за
виживання».
19:55 Д/с «Дикi тварини».
23:00 Слiдство. Iнфо. Чотири
кiлери, три копи i наркобарон.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19
:30,4:30 «ТСН».
9:25,10:20,5:35 «Життя вiдомих
людей».
11:15,12:20,14:15 «Твiй день».
14:45 «Одруження наослiп».
17:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
20:43 «ПроCпорт».
20:45,21:50 Т/с «Свати».
22:55,2:55 Т/с «СидоренкиСидоренки».

Iнтер

4:55,5:00 «Телемагазин».
5:25,1:15 «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 Т/с «Моя сiм`я та iншi
звiри».
12:25 Х/ф «Ас з асiв».

14:35,15:30,2:50 «Речдок».
16:30 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,19:00,3:30 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Х/ф «Сiмнадцять
миттєвостей весни».

ICTV

4:15 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Факти.
4:45 Т/с «Таємнi дверi».
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10:10,21:35 Т/с «Пес».
11:15,13:15,16:10 Т/с «Обмани
себе».
12:45,15:45 Факти. День.
16:40 Х/ф «Тремтiння землi 4:
Легенда починається».
18:45,21:10 Факти. Вечiр.
20:25,3:00 Секретний фронт.
22:50 Т/с «Перший хлопець на
селi».

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi».
7:20 Орел i решка.
9:20 Т/с «Грiмм».
11:10 Т/с «Надприродне».
12:55 Вiд пацанки до панянки.
15:05 Х/ф «Нерв».
17:05 Хто зверху? .
19:00 Аферисти в мережах.
20:50 Х/ф «Бiблiотекар:
Повернення в копальнi царя
Соломона».
22:50 Х/ф “Блакитна лагуна”.

СТБ

5:15,5:45 Т/с «Коли ми вдома».
6:30 Т/с «Комiсар Рекс».
10:30 Слiдство ведуть
екстрасенси.
13:30,14:50 Т/с «Слiпа».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:55,18:05 Т/с «Слiд».
20:15,22:50 Т/с «Два полюси
любовi».

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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Нагороди поліцейським

ДАТА

Знайомство з професією, розваги
і смачна каша
У міському парку поліцейські Бучанського району влаштували повчальний, цікавий і розважальний захід для діточок.

Закінчення. Початок на стор. 1.
Голова Бучанської районної державної
адміністрації Микола Ляшенко нагородив відзнаками кращих поліцейських.
– Хочу висловити подяку за те, що ви
завжди стоїте на варті законності, великою ціною забезпечуєте мир і спокій у
нашій державі. Добробуту, злагоди, достатку, прихильності долі та Божого
благословення вам та вашим родинам,
– сказав Микола Ляшенко.

Із вітальним словом до присутніх
звернувся Андрій Ткач, начальник
Бучанського районного управління поліції ГУ НПУ в Київській області.
За сумлінне ставлення до виконання
посадових обов’язків, мужність і патріотизм, вірність Присязі кращим працівникам було оголошено Подяки голови
Національної поліції України та Подяки
начальника Головного управління нацполіції Київської області.

Найбільш гідні правоохоронці відділу поліції № 1 Бучі отримали подяки
Бучанського міського голови Анатолія
Федорука.

П

– Щодня працівники поліції роблять все
можливе, щоб боротись зі злочинністю,
захищати права та законні інтереси
кожної людини не тільки в нашому районі, а й на території всієї Київщині та
України. Від імені Анатолія Петровича
Федорука кожному поліцейському бажаю
вірно служити українському народові,
кар’єрного росту, міцного здоров’я та
благополуччя, – сказав у вітальному слові заступник Бучанського міського голови Анатолій Шепетько.
Він також зазначив, що міська влада
робить усе можливе, аби створити комфортні умови праці, і тому нинішнього
року для працівників Бучанського відділку поліції за рахунок місцевого бюджету було придбано приміщення, у якому незабаром зроблять ремонт. А також
чотири автомобілі Рено Дастер, щоб майбутні офіцери громади мали можливість
працювати якісно й ефективно.

СПОРТ

Футбольні вихідні

Збірна України на Євро-2020 та першість Бучанської МТГ з футболу
Рим - Буча
Близько 2400 км від футбольного поля,
на якому збірна України боролося за перемогу в 1/4 фіналу Євро-2020, у нашій
громаді теж було гаряче. Вболівальники
активно підтримували українських футболістів. Неподалік стадіону «Ювілейний»
у Бучі було організовано фанзону з великим екраном. Поруч кафе та ресторанчики забезпечували охочих напоями та смаколиками. Тож всі разом хвилювалися,
мріяли і бажали нашим хлопцям забити
більше голів, ніж суперник.

ершими в гості до правоохоронців прийшли вихованці дитячого
табору Міністерства внутрішніх справ
«Променистий». Діти підготували для
поліціянтів як привітання захопливий
перфоманс. Яскравий виступ хлопців і
дівчат у жовто-синій формі сподобався іменинникам і всім гостям.
У відповідь правоохоронці пригостили юних акторів морозивом. А
згодом почалися навчальні розваги.
Працівники небезпечної професії
ознайомили підростаюче покоління з
аспектами своєї діяльності.
Спецтранспорт МВС і нацполіції
вишикувався на алеї парку й гостинно
відкрив свої двері. Дітвора із захопленням посиділа за кермом, заглянула в
усі відділення.
Фахівці служби з надзвичайних ситуацій ознайомили юних дослідників зі своїми приладдями і механізмами, які дають змогу рятувати людей і їхнє майно.
Діток, особливо хлопців, дуже зацікавила локація зі зброєю та захисними
обладунками. Потримати в руках автомат Калашникова чи гранату, надягнути шолом і бронежилет, підняти Муху
– це ж мрія кожного хлопчака.
Експерти-криміналісти відкрили таємницю, що ж міститься в їхній спеціальній робочій валізі, та як цим користуватися.

А патрульні запропонували пограти
в правила дорожнього руху на своїй
локації.
Та найбільше захоплення отримали
діти від знайомства із чотирилапими
поліцейськими. Службових собак навчили шукати вибухівку і наркотики,
затримувати бандитів, навіть, озброєних. Та вони також вміють бути ласкавими, ніжними і неймовірно милими.
І як без частування?
Для всіх гостей, що прийшли розділити з національною поліцією святкування чергової річниці від дня
створення, у величезному казані на
відкритому вогні приготували смачну
кашу.
Ірина Паясь,
Ірина Левченко

Команда Андрія Шевченка не змогла подужати Англію, й збірна не вийшла
до півфіналу Євро-2020. Поєдинок 1/4 фіналу проти команди Англії на «Стадіо
Олімпіко» в Римі завершився поразкою (0:4) збірної України.
Незважаючи на болісний виліт з континентальної першості, уболівальники підтримали головну футбольну команду України та подякували їй за старання, самовіддачу та досягнутий результат на турнірі.

Футбол аматорів
У Бучанській громаді теж триває запекла футбольна боротьба. У таблиці відкритої першості Бучанської МТГ з футболу серед аматорів зміни, тому вболіваємо
за свою команду!
Результати матчів IX туру:
ФК «Фенікс» (Немішаєво) : ФК «Стальпрофіль» (Буча) – 0:3
ФК «Зірка» (Ворзель) : ФК «Skidka» (Ірпінь) – 0:4
ФК «Олімпік» (Буча) : ФК «Буча-Квартал» (Буча) – 1:4
ФК «Фортуна» (Буча) : ФК «Арсенал» (Буча) – 1:3
ФК «КАтаН» (Бабинці) : ФК «Кудрівка» (Ірпінь) – 0:8

Прощавай школо

Гільдія майстрів

Яскравий зручний простір сучасної бібліотеки, що недавно відкрилася в
Бучі, став майданчиком для ще одного заходу. «Гільдія майстрів», яка на
сьогодні вже налічує 77 учасників, організувала там демонстрацію своїх
рукотворних виробів. Усі бажаючі можуть придбати неповторні витвори
мистецтва, зроблені золотими руками творчих людей.

С

Ще один шкільний рік позаду.
У Мироцькій гімназії №12 одинадцять випускників-лелеченят вилетіли
зі шкільного гніздечка в самостійний
життєвий політ.
З вітальним словом до причепурених одинадцятикласників звернувся директор Петро Андрійович
Євтушенко та під бурхливі оплески
вручив дітям атестати.
Своїх уже колишніх вихованців
напутніми словами благословляла
в доросле життя перша вчителька
Людмила Іванівна Колісна.

ьогодні «пілотний проєкт»
виставки-ярмарку влаштували в будній днь. Тож лише кілька
учасників гільдії змогли виставити
на загал свої вироби. Та, як розповіла т.в.о. директора Публічної
бібліотеки Бучанської МТГ Ірина
Кирилишена, співорганізаторка
виставки, у планах проводити такі
заходи щотижня, і не лише у приміщенні, а й виїзні. Наприклад, долучатися до заходів з нагоди свят, як
ось день села тощо.
– Хочемо знайомити наших жителів з різними видами мистецтва, адже у майстрів золоті руки,
– додала пані Ірина. – У громаді
дуже багато майстрів рукоділля,
тож вирішили об’єднати їх в одну
велику організацію, щоб показати
їхню майстерність, витвори мистецтва і допомогти у розвитку. А
в бібліотеці чудовий простір, в якому комфортно всім.
Старшокласники завершували урочисту церемонію прощання з альма
матер традиційним вальсом.

С

ьогодні на ярмарку демонстрували свої поробки шість жіночок, для
яких творчість давно вийшла за межі
звичайного хобі.

Бучанка Оксана Вашуленко виробляє дівчачі аксесуари для волосся.
Роздивляючись яскраві шпильки і бантики з паєтками, різнокольоровими стрічками тощо ми дійшли до висновку, що будьяка дівчина зможе знайти собі прикрасу до
вподоби.

Попрощалися з рідним
закладом освіти і учні
Бучанської школи №4.
Напутні слова майбутнім студентам промовила директор школи
Алла Миколаївна Літкевич та вручила їм атестати.
Зі словами подяки вчителям і батькам звернулися зі сцен випускники: виконали зворушливу пісню та
станцювали свій останній шкільний
вальс.
Дорогі випускники! Перед вами
тепер відкрито сотні доріг до омріяних спеціальностей і професій.

Бажаємо кожному з вас старанності,
самореалізації та успішності. Від вашої сумлінності залежить, без перебільшення, майбутнє нашої громади
і держави, її економічна міцність і
розвиток.

А киянка Олена Васянович, яка довгий час живе в Немішаєвому, вже близько 25 років виготовляє прикраси з бісеру.
І вони неймовірно яскраві, гарні і якісно зроблені. На додачу десь шість років
тому майстриня зацікавилась іграшками
з фетру. Такий милий подарунок, зроблений Оленою, буде у пригоді і діткам,
і дорослим.

НАВЧАННЯ

Йти вперед і розвиватися
Команда Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги завершила річний курс навчання від Академії Національної
служби здоров’я України та Проєкту USAID «Кращі практики управління медичним закладом».
е був рік неймовірного досвіду,
нових знань, командної роботи
та сучасних практик від провідних
фахівців з усієї України. Протягом
навчання ми розробляли процедури,
спрямовані на покращення роботи на-

«Ц

шого закладу та впроваджували у свій
робочий процес зміни, які допоможуть
вивести наш заклад на новий рівень»,
– розповіли лікарі БЦПМСД.
Медики вважають, що отримали неоціненний досвід, який допоможе розвивати центр та надавати якісний медичний сервіс для жителів Бучанської МТГ.

Виставка-ярмарок

На виставці ми також познайомилися
із поетесою з Ворзеля Аллою Тимошенко,
яка займається творчістю більше п’ятнадцяти років, а працює бухгалтером-економістом. Вона пропонувала присутнім
книжки з добірками власних віршів, а
також свого вчителя і натхненника Олега
Гаврилюка, народного артиста України,

поета і композитора, автора-виконавця.
Книжечки, які не придбають відвідувачі,
подарують бібліотеці. А крім того, Алла
принесла вироблені власноруч різнокольорові свічки, які обов’язково додадуть
затишку і романтики.

Наступна розкладка вражає різноманіттям поробок. Це все - домашнє
мило, виготовлене ворзелянкою Анною
Артамоновою. Жінка розповіла, що займається цією творчістю з 2013 року,
тож має багатий досвід і широкий асортимент, до якого входить також навколомильна косметика: тверді шампуні,
желейне мило, піна і «бомбочки» для
ванн, тверді парфуми, скраби тощо.
Виховання двох діточок Анна поєднує зі
своїм захопленням.

Олена Ковальова з Ворзеля, перебуваючи протягом шести років у відпустці по
догляду за дитиною, почала шити. Зараз
різноманіття виробів із текстилю радує
око: прикраси для волосся, сумки, мішечки, подушки, плаття для ляльок та багато
іншого. Олена розповіла, що навчилася
шити ще у дитинстві, адже батьки самі
робили ляльок з текстилю, але не мала
бажання пов’язувати життя із цим. Та час
змінюється, і з роками навички з дитинства допомогли знайти цікаве захоплення.

Ще хочемо познайомити вас із майстринею Оленою Горобченко, яка займається шиттям у стилі печворк (клаптикова техніка). Розповідає, що 25 років тому
зацікавилася цією технікою, та згодом вирішила – немає часу. А зараз, опинившись
у статусі пенсіонерки, дізналася, що з’явилися нові цікаві методики, інструменти,
які припали їй до душі. Текстильна мозаїка на сумках вражає підбором кольорів і
чарівним результатом, який досягається.
Жіночі сумочки і сумки для пляжу, серветки, наволочки – все чудове.
Висновок один – очі розбігаються
від неймовірної творчості майстринь.
Хочеться все роздивитися, доторкнутися до чудових виробів і придбати додому,
щоб радували всю родину.
До речі, дівчата розповідають, що їхня
«Гільдія майстрів» – це в першу чергу
можливість донести до людей їх творчість.
Розповідають про ремесло, проводять
майстер-класи. Зародилася організація у
Ворзелі. Ще до пандемії майстри часто у
вихідні розташовувалися на алеї в селищі,
яку в народі так і почали називати «Алея
майстрів». Тож до нової зустрічі, про яку
ми обов’язково повідомимо.
Ірина Левченко
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Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:00 Зоряний шлях.
10:30 Агенти справедливостi.
14:30,15:30 Iсторiя одного злочину.
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Артист», 5 i 6 с.
23:10,2:00 Т/с «Свiй чужий син».

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi.
10:00 Смачнi iсторiї.
10:30,2:30,5:30 Київ. Вголос.
11:00 М/с «X-Man», 3 i 4 с.
12:00,17:00 Київ. Вдень.
16:00 М/с «X-Man», 5 i 6 с.
18:00,3:30 Погоджувальна рада.
19:00,20:00,1:30,4:30 Київ.
Ввечєрi.
19:10 «Акули бiзнесу».
22:00 Т/с «Останнiй кандидат».
22:55 Погода.
23:00 Київ. Вночi.
23:10 Лото.
23:15 Д/с «Мисливцi за скарбами».

Четвер, 15 черевня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:03,11:35 Земля, наближена до
неба.
6:30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
6:50 М/ф «Чому зникла шапканевидимка».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21
:00,23:35,2:15,5:10 Новини.
7:05,0:20 Т/с «Доктор Блейк».
8:05 Невiдомi Карпати.
8:20 Вiдтiнки України.
8:50 Заархiвоване.
9:05 Телепродаж.
9:35 Т/с «Гордiсть».
11:50 Еко-люди.
12:00,13:10,18:20 Суспiльна студiя.
15:10,21:45,0:15,2:50,5:45 Спорт.
15:20 Країна пiсень.
16:30 Концерт. Пiснi про кохання.
17:30 Д/с «Свiт дикої природи».
18:55,21:55 Д/с «Боротьба за
виживання».
19:55 Д/с «Дикi тварини».
23:00 Схеми. Корупцiя в деталях.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19
:30,4:25 «ТСН».
9:25,10:20,3:40,5:30 «Життя вiдомих людей».
11:15,12:20,14:15 «Твiй день».
14:45 «Одруження наослiп».
17:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
20:43 «ПроCпорт».
20:45,21:50 Т/с «Свати».
22:55,2:20 Т/с «СидоренкиСидоренки».

Iнтер

5:30,0:55 «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 Т/с «Моя сiм`я та iншi
звiри».
12:25 Х/ф «Один шанс на двох».
14:40,15:35,2:30 «Речдок».
16:30 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,19:00,3:15 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Х/ф «Сiмнадцять
миттєвостей весни».

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:20 Факти.
4:40 Т/с «Таємнi дверi».
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:10,19:25 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10:05,21:30 Т/с «Пес».
11:05,13:15,16:10 Т/с «Перший
хлопець на селi».
12:45,15:45 Факти. День.
16:45 Х/ф «Тремтiння землi 5:
Кровна рiдня».
18:45,21:10 Факти. Вечiр.
20:25,1:55 Анти-зомбi.

Новий канал

5:55,7:40 Kids` Time.
6:00 М/ф.
6:30 М/с «Том i Джерi».
7:45 Орел i решка.
9:50 Т/с «Грiмм».
10:45 Т/с «Надприродне».
12:30 Вiд пацанки до панянки.
15:10 Х/ф «Смертельний
лабiринт».
17:00 Хто зверху? .
19:00 Аферисти в мережах.
21:10 Х/ф «Бiблiотекар: Прокляття
чашi Юди».
23:05 Х/ф «Повернення до
Блакитної лагуни».

СТБ

5:15,5:35 Т/с «Коли ми вдома».
6:20 Т/с «Комiсар Рекс».
10:25 Слiдство ведуть
екстрасенси.
13:25,14:50 Т/с «Слiпа».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:50,18:05 Т/с «Слiд».
20:15,22:50 Т/с «Кафе на Садовiй».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,15:00,19:00,23:00,2:15
Сьогоднi.
9:00 Зоряний шлях.
10:30 Агенти справедливостi.
14:30,15:30,23:50 Iсторiя одного
злочину.
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Артист».
23:10 По слiдах.

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi.
10:00 Смачнi iсторiї.
10:30,2:30,5:30 Київ. Вголос.
11:00 М/с «X-Man», 5 i 6 с.
12:00,17:00 Київ. Вдень.
16:00 М/с «X-Man», 7 i 8 с.
18:00 Д/с «Планета 2050», 11 i

12 с.
19:00,20:00,1:30,4:30 Київ.
Ввечєрi.
19:10 «Акули бiзнесу».
22:00 Т/с «Останнiй кандидат»,
19 с.
22:55 Погода.
23:00 Київ. Вночi.
23:10 Лото.
23:15 Д/с «Мисливцi за
скарбами», 2 с.

П’ятниця, 16 липня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:03,11:35 Земля, наближена до
неба.
6:30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
6:50 М/ф «Черевички».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21
:00,23:35,2:15,5:10 Новини.
7:05,0:20 Т/с «Доктор Блейк».
8:05 Невiдомi Карпати.
8:20 Вiдтiнки України.
9:05 Телепродаж.
9:35 Т/с «Гордiсть».
11:50 Еко-люди.
12:00,13:10,18:20 Суспiльна студiя.
15:10,21:45,0:15,2:50,5:45 Спорт.
15:20 Країна пiсень.
16:30 Концерт. Пiснi про кохання.
17:30,4:10 Перша шпальта.
18:55,21:55 Д/с «Боротьба за
виживання».
19:55 Д/с «Дикi тварини».
23:00 #ВУкраїнi.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19
:30,4:30 «ТСН».
9:25,10:20,6:05 «Життя вiдомих
людей».
11:15,12:20,14:15 «Твiй день».
14:45,20:20 «Одруження наослiп».
17:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
20:18 «ПроCпорт».
22:20 Комедiя «Нiч у музеї 2».

Iнтер

5:25,23:35 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
6:05 М/ф.
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 Т/с «Моя сiм`я та iншi
звiри».
12:25 Х/ф «Амазонiя».
14:10,15:00,15:50,1:20 «Речдок».
16:30 «Речдок. Особливий випадок».
18:00 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Х/ф «007: Помри, але не
зараз».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30,1:25 Факти.
4:50 Т/с «Таємнi дверi».
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з

ОГОЛОШЕННЯ
До уваги мешканців Бучанського району!
Розпочато процедуру громадських обговорень щодо розроблення містобудівної документації «Детальний план території щодо будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва від автомобільної дороги Київ
– Ковель – Ягодин (М-07) до автомобільної дороги Київ – Чоп (М-06) (орієнтовною площею 285 га) на території Бучанського району Київської області», які
триватимуть з 09.07.2021 р. по 07.08.2021 р. за адресою: за адресою: 03115, м.
Київ, проспект Перемоги, 126.
Замовником детального плану території є Бучанська районна державна адміністрація Київської області. Розробник - ТОВ «ІНСТИТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО
ПЛАНУВАННЯ».
Вищезазначена містобудівна документація виконана на підставі розпорядження Бучанської районної державної адміністрації Київської області
від 07.05.2021 р. № 51.
Метою розроблення детального плану території є визначення планувальної
організації і функціонального призначення території, планувальних обмежень
використання території, переважних та супутніх видів використання території, містобудівних умов та обмежень, напрямів проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території, а також організація транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів,
охорона та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки.
Детальніша інформація надається у приміщенні Бучанської районної державної адміністрації Київської області. Пропозиції (зауваження) можуть подаватися в письмовій та/або усній формі під час громадських слухань із внесенням їх
до протоколу громадських слухань. Письмові пропозиції подаються фізичними
особами із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із
особистим підписом. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи.
Громадські слухання відбудуться 23.07.2021 р. о 16:00 год. за адресою 03115,
м. Київ, проспект Перемоги, 126.
За організацію розгляду пропозицій (зауважень) відповідальний: в.о. начальника відділу містобудування та архітектури Бучанської районної державної адміністрації – Пащенко Л. В.

К. Стогнiєм.
10:15,20:10 Дизель-шоу.
11:50,13:15,0:05,1:50 «На трьох».
12:45,15:45 Факти. День.
14:05,16:15 Х/ф «Безмежний обрiй».
16:45 Х/ф «Тремтiння землi 6».
18:45 Факти. Вечiр.
23:05 «На трьох 10».

Новий канал

5:55,7:05 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi».
7:10 Орел i решка.
9:20 Аферисти в мережах.
15:05 Х/ф «Бiблiотекар:
Повернення в копальнi царя
Соломона».
17:00 Х/ф «Бiблiотекар: Прокляття
чашi Юди».
19:00 Х/ф «Зброя Бога: Мiсiя Зодiак».
21:15 Х/ф «Зброя Бога: У пошуках
скарбiв».
23:15 Х/ф «Блакитна лагуна:
Пробудження».

СТБ

5:20 Т/с «Коли ми вдома».
6:10 Х/ф «Посмiшка, як у тебе».
8:15 Врятуйте нашу сiм`ю.
13:15,14:50,18:05 Т/с «Слiпа».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
22:50 Т/с «Слiд».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
9:00 Зоряний шлях.
10:30 Агенти справедливостi.
14:30,15:30 Iсторiя одного злочину.
20:10 «Говорить Україна».
23:00 Першi. Шоу Василя
Голованова.

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi.
10:00 Смачнi iсторiї.
10:30,2:30,5:30 Київ. Вголос.
11:00 М/с “X-Man”, 7 i 8 с.
12:00,17:00 Київ. Вдень.
16:00 М/с “X-Man”, 9 i 10 с.
18:00,3:30 Київ-Talk.
19:00,20:00,1:30,4:30 Київ.
Ввечєрi.
19:10 «Акули бiзнесу».
22:00 Т/с «Останнiй кандидат».
22:55 Погода.
23:00 Київ. Вночi.
23:10 Лото.
23:15 Київ. Вiдверто.

Субота, 17 липня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:03,4:10 Енеїда.
7:00,8:00,9:00,21:00,0:20,3:45,
5:35 Новини.
7:05 Еко-люди.
7:10 М/ф «Ходить гарбуз по городу».
7:20 М/ф «Як козаки сiль
купували».
7:30 М/ф «Як козаки кулiш варили».
7:40 М/ф «Як козаки прибульцiв
зустрiчали».
8:05 Д/с «Дикi Дива. Дикi тварини
в зоопарку Сан-Дiєго».
8:30,11:40 #ВУкраїнi.
9:05 Телепродаж.
9:35 Т/с «Гордiсть».
12:10 Х/ф «Пророк Iєремiя.
Викривач царiв».
13:55 Слiдство. Iнфо. Чотири
кiлери, три копи i наркобарон.
15:00 UA:Фольк. Спогади.
16:00 Концерт. Анатолiй Гнатюк.
16:55 Слоненя i баранець: iсторiя
дружби.
17:55 Д/с «Свiт дикої природи».
18:35 Х/ф «Тiнi забутих предкiв».
20:20 Пишемо iсторiю. Вадим
Чубасов.
20:40 Пишемо iсторiю. Кирило
Осьмак.
21:25 Пишемо iсторiю. Повстання
Северина Наливайка.
21:50 Пишемо iсторiю. Українська
фабрика мрiй.
22:05 Д/с «Таємницi iсторiї. Портрети».

Канал «1+1»

7:00,6:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 «Свiт навиворiт».
19:30,5:15 «ТСН».
20:15,4:05 «Вечiрнiй квартал».
22:10 «Жiночий квартал».
23:20 «Свiтське життя».

Iнтер

6:50 «Слово Предстоятеля».
6:55,4:30 Х/ф «Пригоди Ремi».
9:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня».
10:00 «Корисна програма».
11:10 Т/с «Гостя з майбутнього».
17:10 Х/ф «Шерлок Холмс i доктор
Ватсон: Знайомство».
20:00 «Подробицi».
20:30 «Мiсце зустрiчi. Бенефiс».
22:10 Т/с «Таїсiя», 1-4 с.

ICTV

4:40 Факти.
5:05 Не дай себе ошукати.
5:50 Багач-Бiдняк.
7:55 Особливостi нацiональної
роботи.
9:45,13:00 Дизель-шоу.
11:20,14:15 «На трьох».
12:45 Факти. День.
16:25 Х/ф «Зелений шершень».
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Неймовiрний Халк».
21:35 Х/ф «Зелений лiхтар».
23:45 Х/ф «Зелена книга».

Новий канал

6:00 Хто проти блондинок? .
7:25,9:55 Kids` Time.
7:30 Х/ф «Майбутнiй король».
10:00 Орел i решка. Земляни.
11:00 Орел i решка. Чудеса свiту.
12:00 Орел i решка.
14:25 Х/ф «Надзвичайнi пригоди
Адель Блан-Сек».
16:45 Х/ф «Зубна фея».
18:50 Х/ф «Книга джунглiв».
21:00 Х/ф «Вiдьмина гора».
22:50 Х/ф «Джунглi».

СТБ

5:15 Наречена для тата.
17:00 СуперМама.
21:00 МастерШеф. Celebrity.
23:10 Звана вечеря.

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:25,3:15 Реальна мiстика.
9:10 Т/с «Нiма».
12:50,15:20 Т/с «Незабута».
17:10 Т/с «Втiкачi», 1 i 2 с.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Втiкачi».
23:00 Т/с «Будинок Надiї», 1 i 2 с.

ТК «Київ»

7:00 Трилер «Врятувати
Харрiсона».9:00,3:30 Легенда з Р.
Мухою. Друга Рiка.
10:00,3:00 Лiкар знає.
10:30 Армiя сьогоднi.
11:00,14:00,19:00,1:30,4:30 Київ.
Вихiдний.
12:00 Драма «Там, де грошi».
13:40 Kyiv Tour.
15:00,15:50,16:35,17:25,18:10
«Акули бiзнесу».
20:00 Комедiя «Мiсто примар».
21:40 Служба порятунку.
22:00 Київ. Проfile.
22:55 Лото.
23:00 Д/с «Мисливцi за скарбами».

Неділя, 18 липня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:03,4:00 Енеїда.
7:00,8:00,8:55,21:00,0:10,2:15,3:35,
5:35 Новини.
7:10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
7:15 М/ф «Дощику, дощику,
припусти».
7:20 М/ф «Як козаки наречених
виручали».
7:40 М/ф «Як козаки на весiллi
гуляли».
8:10 Погода.
8:15 Д/с «Дикi тварини».
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 Мiста та мiстечка.
14:30 Телепродаж.
15:05 Країна пiсень.
16:20 Концерт.
17:30 Концерт. ВIА «Кобза».
18:25 Вижити у рифах.
19:30 Слоненя i баранець: iсторiя
дружби.

20:20,23:30 Д/с «Свiт дикої
природи».
21:30 Дорога до Токiо.
22:00 Д/с «Вердикт iсторiї».
23:15 Пишемо iсторiю. Степан
Бандера.

Канал «1+1»

7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:45,1:35 «Свiт навиворiт».
18:30 «Свiтське життя».
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 Комедiя «Нiч у музеї 3.
Секрет гробницi».
23:00 Х/ф «Зоряний пил».

Iнтер

6:15 Х/ф «Отци i таємниця часу».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00,12:00 «Iнше життя».
13:00 «Речдок. Випереджаючи
час. Рубiнкова».
17:30 Х/ф «007: Помри, але не
зараз».
20:00 «Подробицi тижня».
22:00 Х/ф «Шерлок Холмс i доктор
Ватсон: Знайомство».

ICTV

4:35 Скарб нацiї.
4:45 Еврика!
4:50 Факти.
5:15 Не дай себе ошукати.
7:00 Бiльше нiж правда.
7:55,10:55 Громадянська оборона.
8:55,2:10 Анти-зомбi.
9:55 Секретний фронт.
11:55,13:00 Х/ф «Тремтiння
землi».
12:45 Факти. День.
14:10 Х/ф «Зелений лiхтар».
16:25 Х/ф «Неймовiрний Галк».
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Танго i Кеш».
21:25 Х/ф «Найманi убивцi».
23:55 Х/ф «Денне свiтло».

Новий канал

6:00 Таємний агент.
6:55,8:25 Kids` Time.
7:00 М/ф «Том i Джерi: Форсаж».
8:30 М/ф «Смолфут».
10:30 Х/ф «Зубна фея».
12:35 Х/ф «Зброя Бога: Мiсiя
Зодiак».
15:00 Х/ф «Зброя Бога: У пошуках
скарбiв».
17:00 Х/ф «Вiдьмина гора».
19:00 Х/ф «Пiсля заходу».
21:00 Х/ф “Золото дурнiв”.
23:15,0:15 Improv Live Show.

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
5:40 Хата на тата.
12:50 МастерШеф. Celebrity.
15:00 СуперМама.
19:00 Слiдство ведуть
екстрасенси.
20:00 Один за всiх.
23:55 Я соромлюсь свого тiла.

Канал «Україна»

9:15 Т/с «Будинок Надiї».
13:15 Т/с «Помилковий лист».
17:00 Т/с «Вiсiмнадцятирiчний
олiгарх», 1 i 2 с.
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с «Вiсiмнадцятирiчний
олiгарх».
23:00 Т/с «Компаньйонка», 1 i 2 с.

ТК «Київ»

7:00,6:30 М/с «Сiяйа», 2 с.
7:30 Смачнi iсторiї.
8:00 Київ. Проfile.
9:00,3:30 Легенда з Р. Мухою.
Друга Рiка.
10:00 Kyiv Tour.
10:15 Крим. Реалiї.
10:40 Воїн.
11:00,14:00,1:30,4:30 Київ.
Вихiдний.
12:00 Янамаракана. Про футбол
Києва.
13:00 Про:Muz наживо.
15:00 Т/с «Останнiй кандидат»
15:50 Т/с «Останнiй кандидат»
16:35 Т/с «Останнiй кандидат»
17:25 Т/с «Останнiй кандидат»
18:10 Т/с «Останнiй кандидат»
19:00 Київ. Тижневик.
19:50 Драма «Щоденник пам`ятi».
22:00 Київ. Тижневик. Спорт.
22:30 Д/с «Мегаполiси», 6 с.

* Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї серія ДБ 508874, видане Бородянською районною державною адміністрацією 21.04.2019 р. на ім’я Буханцова Ярослава Ігорівна, вважати не
дійсним.
* Втрачене свідоцтво про право власності на житло № 1406\ 587, за адресою м.Буча, вул. Центральна
39 кв.35 ,видане 27.12.1995 року, дійсно належить на праві спільної сумісної власності Недигалову
Олексію Івановичу, Недигаловій Ганні Володимирівні та членам сім’ї Недигаловій Ганни
Володимирівни, вважати недійсним.
* Втрачене посвідчення дитини з багатодітної родини АІ 024959, видане Бучанською міською радою
на ім’я Федонюк Олександра Олександрівна, вважати недійсним.
* Втрачене посвідчення учасника бойових дій №043699 від 03 березня 2017 року, видане ГУП ГШ
ЗСУ на ім’я Гончар Ярослав Анатолійович вважати не дійсним.
* Втрачений студентський квиток, виданий ВНУ ім. Лесі Українки (м. Луцьк) ф-т культурологія на
ім’я Пузняк Олександр Вікторович, вважати недійсним.

(рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), гідрогеологічні особливості території
та інших компонентів природного середовища;
прогноз можливих змін в природних екосистемах при реалізації запланованої
діяльності та пропозиції щодо перспективного моніторингу стану довкілля після
реалізації рішень проекту державного планування.
Під час стратегічної екологічної оцінки використовуватимуться такі методи та
критерії:
метод цільового аналізу - дозволить встановити відповідність рішень проекту містобудівної документації екологічним цілям, визначеним містобудівною документацією та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування;
застосування альтернативних сценаріїв дозволить оцінити альтернативні шляхи
просторового розвитку селища та їх екологічні та соціальні наслідки
аналіз на відповідність містобудівної документації вимогам ДБН, санітарним
нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища;
врахування зауважень та пропозицій до проекту містобудівної документації.
7.Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та
пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування
Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля,
визначені законодавством та нормативно-правовими актами.
Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення При здійсненні планованої
діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:
– відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів,
установлених санітарними нормами;
– заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи
встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки.
8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку
Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11
Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і складається з наступних
розділів:
1) Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими
документами державного планування;
2) Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення,
та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
3) Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його
здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
4) Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які
стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією
та результатами досліджень);
5) Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням
негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також
шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного
планування;
6) Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових,
постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
7) Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення
негативних наслідків виконання документа державного планування;
8) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які
ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
9) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
10) Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);
11) Резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію.
9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції
Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної
оцінки проекту «Детальний план території, орієнтовною площею 14,3 га, для реконструкції та розширення території існуючого кладовища з розташуванням адміністративних будівель ритуально-поховальної служби поза межами села Мироцьке в
адміністративних межах Мироцького старостинського округу в Київській області»
подаються до:
КП «Бучабудзамовник» Бучанської міської ради за адресою: 08292, Київська обл.,
м. Буча, бульвар Б.Хмельницького, 4
відділу містобудування та архітектури: Київська область, м. Буча,
вул.
Енергетиків,12, 08292
відповідальна особа - директор КП «Бучабудзамовник», Гребенюк Анатолій
Костянтинович;
начальник відділу містобудування та архітектури, Наумов Вадим Юрійович
Строки подання
Строк подання зауважень і пропозицій до 23.07.2021р. (відповідно до пп.5,6 ст.10
Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕКО ЛЮКС»
повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за адресою: 07850, Київська обл., Бучанський р-н. (колишній
Бородянський р-н.), смт. Клавдієво-Тарасове, вул. Шкільна, 22А.
Підприємство належить до 2 групи об’єктів, для яких розробляються документи
з обґрунтування обсягів викидів.
ТОВ «ДЕКО ЛЮКС» займається виготовленням меблів під замовлення для населення. Всього на підприємстві діє 3 джерела викидів забруднюючих речовин, з
яких в атмосферне повітря виділяється 7 забруднюючих речовин, миттєвий обсяг викидів дорівнює 2,799471 г/с, валовий викид становить 1079,773856 т/рік.
Забруднюючими речовинами є: Оксид вуглецю 6,714249 т/рік, Вуглецю діоксид

1071,344038 т/рік, Метан 0,051887 т/рік, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 0,646686 т/рік, Оксиди азоту (оксид
та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 0,508498 т/рік, Азоту(1) оксид
(N2O) 0,04151 т/рік, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 0,466988 т/рік.
На період проведення робіт з обґрунтування обсягів викидів для отримання
Дозволу, згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в
атмосферному повітрі, установлено, що концентрації забруднюючих речовин від
стаціонарних джерел викидів не перевищують ГДК.
Зауваження та пропозиції просимо надсилати в місячний термін до Бучанської
районної державної адміністрації за адресою: 03115, м Київ,проспект Перемоги
126. Телефон звернення громадян: 044-454-47-20
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ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ
ОЦІНКИ
ПРОЕКТУ
ДОКУМЕНТА
ДЕРЖАВНОГО
ПЛАНУВАННЯ
МІСЦЕВОГО РІВНЯ «Детальний план території, орієнтовною площею 14,3 га, для реконструкції та розширення територІЇ існуючого кладовища з розташуванням адміністративних будівель
ритуально-поховальної служби поза межами села Мироцьке в
адміністративних межах Мироцького старостинського округу в Київській області»
1. Замовник: Комунальне підприємство «Бучабудзамовник» Бучанської міської ради.
2. Вид та основні цілі документу державного планування та його зв’язок з іншими документами державного планування
Детальний план території виконується з метою визначення планувальної організації, просторової композиції і параметрів забудови території, що розташована
поза межами села Мироцьке в адміністративних межах Мироцького старостинського округу в Київській області», виходячи з необхідності поліпшення умов експлуатації кладовища та розширення сфери ритуальних послуг для задоволення
потреби кожної окремої людини та суспільства в цілому у проведенні похоронного
обряду у відповідності з волевиявленням та з релігійними, національними традиціями та звичаями, що пов’язані з організацією процесу поховання, облаштуванням
й утриманням місць поховань та збереженням пам’яті про померлих..
Детальний план території пов’язаний з іншими документами державного планування:
Стратегія сталого розвитку «Україна-2020»,
Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до
2030 року;
Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року;
Стратегія регіонального розвитку Київської області на період до 2021-2027 роки;
3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено
здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)
Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і
третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.
4. Ймовірні наслідки
а) для довкілля
В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування «Детальний план території, орієнтовною площею 14,3
га, для реконструкції та розширення території існуючого кладовища з розташуванням адміністративних будівель ритуально-поховальної служби поза межами
села Мироцьке в адміністративних межах Мироцького старостинського округу в
Київській області» зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів
довкілля:
-ґрунти;
-атмосферне повітря;
-водні ресурси;
-стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних
ділянок);
-кліматичні фактори;
у тому числі для здоров’я населення.
Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на здоров’я
населення.
б) для територій з природоохоронним статусом;
Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на територій
з природоохоронним статусом.
в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення
– відсутні.
5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо детальний план території не буде затверджено
З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків
під час проведення стратегічної екологічної оцінки детального плану території орієнтовною площею 14,3 га, для реконструкції та розширення території існуючого
кладовища з розташуванням адміністративних будівель ритуально-поховальної
служби поза межами села Мироцьке в адміністративних межах Мироцького старостинського округу в Київській області, передбачається розглянути «Нульовий
сценарій», без впровадження проектних змін.
Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.
При цьому розглядається вплив на довкілля та прогноз його змін (наскільки вони
можуть бути оцінені на базі наявної екологічної інформації та сучасного рівня наукових знань) без реалізації документу державного планування.
6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки
Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач
раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.
При виконанні СЕО заплановано провести наступні дослідження:
визначення цілей охорони довкілля, в тому числі здоров’я населення, з урахуванням існуючої екологічної ситуації в регіоні;
розгляд стратегічний цілей та проблем в інших актах законодавства;
аналіз природних умови території, яка межує з ділянкою розміщення планової
діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів

9

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

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

№ 27 від 9 липня 2021 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

10

Здоров’я
Теплові травми й ураження: що робити і як вберегтися?
Спека зашкалює, тож довгоочікуване літо приносить не лише задоволення, а й проблеми. Дуже корисний матеріал для вас підготувала лікар-терапевт Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Миколаївна Голік.

В

літку сонячне проміння дуже активне та небезпечне, тому існують високі
ризики перегріву й отримання теплового
удару.
Найчастіше жертвами теплових ударів
та інших пошкоджень, пов’язаних із високими температурами, стають підлітки, що
активно займаються спортом, і маленькі
діти, яких залишають без нагляду у транспортних засобах або інших приміщеннях
із високою температурою повітря (або таких, що можуть нагріватися під дією прямого сонячного світла).

Щоб вберегтися від перегрівання
Крім захисту одягом, не забувайте пити
достатньо води та відпочивати в прохолоді. У разі підозри теплового виснаження
або теплового удару необхідно якомога
швидше охолодити потерпілого.
Теплові ураження — група патологічних
станів, причиною яких є надмірне перебування під дією високих температур навколишнього середовища та нездатність
організму до ефективної терморегуляції.
Реакція на перегрівання залежить від багатьох факторів, таких як загальний стан
здоров’я, вентиляція в приміщенні, водний
баланс і здатність до акліматизації (адаптації до зміни температур у короткий термін).
Види теплових уражень:
Тепловий гіпергідроз, або пітниця, часто
виникає у дітей грудного віку під час їх перегрівання чи перебування в середовищі
з високою вологістю. Лікування та профілактика передбачають носіння легкого,
вільного одягу та уникання перегріву.
Тепловий набряк також є легкою формою теплових уражень, проявляється
набряком гомілок, кистей та інших ділянок тіла. Це результат вазодилатації та
венозного застою. Попри те що подібне
теплове ураження частіше трапляється у
людей похилого віку, воно може виникати й у дітей. При цьому температура тіла

залишається нормальною, а саме явище
не пов’язане із захворюваннями серця чи
нирок. Лікування симптоматичне: підйом
кінцівок, компресійні панчохи та переміщення до прохолоднішого середовища.
Теплові судоми (або судоми, пов’язані
з фізичним навантаженням) - мимовільні
скорочення скелетних м’язів, що виникають
під час або після фізичного навантаження,
часто в поєднанні з високою температурою
навколишнього середовища. Судоми зазвичай болісні. Лікування: спокій, відновлення
водного балансу, вправи, спрямовані на
розтягнення м’язів та сухожилля.
Теплове синкопе також пов’язане з вазодилатацією та венозним застоєм. Є ортостатичним явищем, що характеризується
нетривалою втратою свідомості, зазвичай
спостерігається в осіб, які довго стоять
або різко змінюють позицію тіла в умовах підвищеної температури середовища.
Температура тіла під час цього не підвищується. Лікування включає переміщення
дитини в прохолодне середовище та перебування її у спокої до нормалізації самопочуття, а також контроль водного балансу.
Тепловий стрес є легкою формою теплового ураження. Він проявляється як фізичне виснаження та дискомфорт, набуті в

результаті тривалого перебування на спеці
або в приміщенні з високою температурою
повітря. Симптоми зазвичай нетяжкі, температура тіла залишається в межах норми.
Теплове виснаження – стан середньої
тяжкості, який проявляється підвищенням температури тіла (у межах 37–40 °C).
Симптоми включають спрагу, головний
біль, слабкість, короткочасну втрату свідомості, блювання та запаморочення. Часто
супроводжується дегідратацією та рясним потовиділенням, а також тахікардією
і різким зниженням артеріального тиску.
Важливою ознакою цього стану, яка відрізняє його від теплового удару, є відсутність
порушень з боку центральної нервової
системи (ЦНС) та порушень функції внутрішніх органів. Якщо симптоми з боку
ЦНС і виникають (головний біль, помірна
дезорієнтація), то вони швидко зникають
у спокої та під час охолодження організму.
Лікування включає фізичний спокій, зняття зайвого верхнього одягу, переміщення
постраждалого у приміщення з нижчою
температурою повітря та пероральну регідратацію. Методи охолодження можуть
включати прохолодний душ або накладання холодних компресів.
У разі несвоєчасного виявлення теплове виснаження може перейти в тепловий
удар. За своєчасного надання необхідної
допомоги симптоми досить швидко зникають в більшості пацієнтів і вони не потребують госпіталізації.
Тепловий удар – найтяжчий прояв
теплового ураження та результат порушення терморегуляції. Це стан, який загрожує життю і характеризується підвищенням температури тіла вище 40 °C, що
супроводжується порушенням функцій
ЦНС та виникає у зв’язку з надмірним
перебуванням у середовищі з високою
температурою повітря. Порушення ЦНС
можуть проявлятися як збудження, дезорієнтація, делірій або кома. Дуже важливо вчасно відрізнити тепловий удар від

теплового виснаження, оскільки зовні ці
стани можуть бути схожі.
У випадку такого стану – тепловому
ударі – виклик швидкої допомоги і негайна госпіталізація.

Бережемо малюків
Виходячи на вулицю в спекотний літній день, обов’язково надягайте малюкові
світлу панамку і легкий одяг з натуральних тканин. Утримуйтеся від перебування
в жарку пору доби під прямими сонячним
променями з дітьми до року. Пам’ятайте,
що діти зі світлою шкірою мають більше
шансів отримати сонячні опіки шкіри та
очей, ніж смагляві. Уникайте перебування на сонці в жарку пору року в період з
10 до 15 години. Навіть у хмарні дні ультрафіолетові промені сонця потрапляють
на оголену шкіру і можуть пошкодити її.
Захисні креми
За 20-30 хвилин до прогулянки нанесіть
на відкриті ділянки шкіри дитини сонцезахисний крем з фактором захисту не менше 25-30 одиниць. Не забувайте наносити
крем повторно - щодві години перебування на вулиці і додатково після купання.
Сонцезахисні засоби
Навчіть дитину користуватися сонцезахисними засобами: головні убори, сонцезахисні окуляри, майки (особливо на
пляжі). Дітям потрібно носити не іграшкові, а нормальні окуляри з фільтрами з
трайвекса або полікарбонату, що повністю блокують сонячні ультрафіолетові
промені діапазонів А і В.
Час перебування на сонці
Не забувайте, що перші сонячні ванни
вашої дитини не повинні перевищувати
5-6 хвилин, а після утворення засмаги 8-10 хвилин. Приймайте сонячні ванни
з дитиною не більше 2-3 разів на день, з
перервами, під час яких дитина має перебувати в тіні. По можливості, беріть із
собою на пляж парасольку від сонця. Для
попередження перегрівання, частіше пропонуйте маляті попити, протирайте вологою серветкою, рушником його обличчя і
відкриті ділянки тіла.

Оголошення
19.07.2021 року о 13-00 год. відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки гр. Нагорняка Володимира Кириловича за адресою: Київська
обл., Бучанський (Києво-Святошинський) р-н, с. Дмитрівка, вул. Зелена, 3.
Запрошуються сусідні землевласники: М. А. Петренко, Б. В. Вантух,
О. І. Копил та Л. М. Кононець.
19.07.2021 року о 14-00 год. відбудеться встановлення та погодження меж
земельної ділянки гр. Пронько Наталії Пилипівни за адресою: Київська обл.,
Бучанський (Києво-Святошинський) р-н, с. Личанка, вул. Аеродромна, 26 б.
Запрошуються сусідні землевласники: О. В. Маловічко та М. Ю. Кузмінський.
19.07.2021 року о 15-00 год. відбудеться встановлення та погодження меж
земельної ділянки гр. Пронько Андрія Івановича за адресою: Київська обл.,
Бучанський (Києво-Святошинський) р-н, с. Личанка, вул. Зелена, 42.
Запрошуються сусідні землевласники: Н. С. Пачевська.
19.07.2021 року о 16-00 год. відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки гр. Черниша Сергія Володимировича за адресою: Київська
обл., Бучанський (Києво-Святошинський) р-н, с. Личанка, вул. Зелена, 19.
Запрошуються сусідні землевласники: Т. І. Зоріна та О. С. Лимаренко.
19.07.2021 року о 10-00 год. відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки гр. Шаяхметова Вадима Михайловича за адресою: Київська
обл., Бучанський (Києво-Святошинський) р-н, с. Мироцьке, вул. Кравченка, 1.
Запрошуються сусідні землевласники: Г. В. Примак.
19.07.2021 року о 12-00 год. відбудеться встановлення та погодження меж
земельної ділянки гр. Дехтярук Алли Петрівни за адресою: Київська обл.,
Бучанський (Києво-Святошинський) р-н, с. Мироцьке, вул. Соборна, 114.
Запрошуються сусідні землевласники: І. І. Перевозник та К. Т. Пікуліна.
19.07.2021 року о 11-00 год. відбудеться встановлення та погодження меж
земельної ділянки гр. Петренко Віктора Васильовича та Петренко Тетяни
Василівни за адресою: Київська обл., Бучанський (Києво-Святошинський) р-н,
с. Мироцьке, вул. Миру, 8.
Запрошуються сусідні землевласники (землекористувачі): В. Є. Дідик
та О. А. Корчак .

Бучанська міська рада оголошує конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності на проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок, що розташовані на
території Бучанської міської територіальної громади
30.07.2021 року о 13 год. 00 хв. в приміщенні Бучанської міської ради, що
знаходиться за адресою: м. Буча, вул. Енергетиків, 12 буде проводитися конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності на проведення експертної грошової
оцінки по земельних ділянках:
- кадастровий номер 3221084000:03:001:0029, площею 3900 кв. м. в с. Луб’янка,
по вул. Чкалова, 41-А, Термін подачі документів – за чотири робочих днів до
проведення конкурсу.
- кадастровий номер 3210800000:01:063:0063, площею 200 кв. м. в м. Буча, по
вул. Некрасова, 5, Термін подачі документів – за чотири робочих днів до проведення конкурсу.
- кадастровий номер 3210945600:01:057:0005, площею 914 кв. м. в смт Ворзель,
по вул. Кленова, 31, Термін подачі документів – за чотири робочих днів до проведення конкурсу.
- кадастровий номер 3210800000:01:015:0007, пл. 0,1469 га в м. Буча по вулиці
Жовтнева, 80-а. Термін подачі документів – за чотири робочих днів до проведення конкурсу.
Для участі в конкурсі подаються такі документи: заява на участь у конкурсі
;копія установчого документа претендента ;копії кваліфікаційних документів
оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів,
яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності; інформація про претендента
(документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його
штатному складі та додатково залучаються ним, з належної оцінки майна, у тому
числі подібного майна тощо); інші документи визначені чинним законодавством
України. Всі документи подаються через Центр надання адміністративних послуг Бучанської міської ради за адресою – м. Буча, вул. Енергетиків, 12, 1 поверх.
19.07.2021 року о 17-00 год. відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки гр. Угляренко Миколи Олександровича за адресою: Київська
обл., Бучанський (Києво-Святошинський) р-н, с. Личанка, вул. Зелена, 23.
Запрошуються сусідні землевласники: Т. І. Зоріна та О. С. Лимаренко.

Суспільство

«Любов до дітей – це те, що нас
поєднало»

«Горобинка» – дошкільний заклад Бучанської громади, що має 45-річну
історію.

У

же багато років з ранку до вечора
у ньому лунають дитячі голоси:
нестримні, радісні, невгамовні, як весняний струмочок. Для малюків дитсадочок став другою рідною домівкою.
Колектив, батьки, влада міста докладають зусиль, щоб він ставав ще кращим.
В інтерв’ю з нагоди 45-річчя садочка
директор ДНЗ № 2 «Горобинка» Ольга
Миколаївна Петрова розповіла «БН»
про виклики, з якими стикається колектив, про розвиток малечі та про неймовірну любов до дітей.

«Навчання через гру» –
розвиток з Lego
«Горобинка» разом із ще чотирма
садочками Бучі співпрацює з програмою Lego Foundation з2018 року.
- Конструкторами нас забезпечили
безкоштовно у великій кількості, – це
все заслуга попереднього керівника
Тетяни Михайлівни Годун. Lego не
просто гра, це простий і практичний
інструмент, що дає дитині змогу робити перші відкриття, досліджувати,
експериментувати, пізнавати світ і
себе в ньому, творити та імпровізувати
досхочу.
Керівник закладу розповідає, що
вихователі садочка постійно розвиваються і намагаються максимально
відходити від старої системи освіти,
коли всім діткам потрібно, наприклад,
сидіти не рухаючись,тільки слухати і
нічого не робити.
Щороку ДНЗ № 2 бере участь у
Всеукраїнському архітектурному фес-

тивалі, який організовує компанія
Lego.
– Завдання фестивалю – створити
виріб з конструктора на визначену
тему. Цьогоріч: «Книга, що оживає».
Ця тема дуже гарна: ми водили малюків по 10 осіб у бібліотеку, дотримуючись карантинних вимог, де нам дуже
цікаво розповідали про книжку, її цінність. Дітям дуже сподобалось.

Інклюзивна освіта
Садочок забезпечено всіма службами, які потрібні дошкільному закладу.
– Я рада, що у нас працює музичний
керівник, практичний психолог та два
логопеди. Це сильний бік нашого садочка, тому що ці професіонали проводять свою роботу, яка дуже важлива у
вихованні дітей дошкільного віку.
Ольга Миколаївна вважає, що наразі
триває переломний момент в освіті.

ДОШКІЛЬНЯТА
– Він буде корисний для розвитку
підростаючого покоління. Дітки приходять до нас з різними освітніми потребами (ред.: щодо інклюзивних груп).
Не завжди цей шлях легкий, але коли
збирається команда супроводу – різні
професіонали,складається індивідуальний план щодо введення такої дитини. І найчастіше все у нас виходить.
Звичайно, є окремі важкі випадки, але
ми працюємо і прикладаємо максимум
зусиль разом із батьками.
У садочку вчать дітей розуміти, що
всі ми різні, деякі люди потребують
особливої уваги, і це все нормально!Директор акцентує на тому, що якщо
жити за цими нормами поведінки,
країна стане більш лояльною до людей
з особливими потребами, і саме тоді їм
стане легше і комфортніше жити в суспільстві.

Розвиток педагогів
– Я вважаю, один із компонентів успіху нашого садочка – згуртованість, –
розповідає Ольга Миколаївна. – Зараз
світ такий, що ми всі дуже поспішаємо. Але, зважаючи на швидкий темп
життя, нам потрібен іноді той час,
який ми можемо присвятити саме собі.
У дошкільному закладі проводять
корисні заняття для колективу: уроки
орігамі, малювання тощо. Це допомагає всім перезавантажитись і підготуватись до нових викликів.
– Наразі я дуже задоволена колективом. Ці люди дійсно небайдужі до професії, вони на своєму місці.
Директор розповідає, що відчуває у
роботі підтримку від Бучанської міської ради та відділу освіти.
– Вони нас бачать і чують наші побажання. Це дуже приємно, це надихає
і хочеться працювати й надалі. Ми
дуже дякуємо всім колективом за увагу
до нас.
Спілкувалась
Ірина Паясь

Підгорецький палац: перлина Львівської області

Розкішний туристичний об’єкт розташовується неподалік міста Лева. Сюди, як правило, екскурсанти приїздять у
межах туру вихідного дня, мандруючи шляхами Золотої підкови Львівщини – саме так тут називають три добре
збережені замки: Золочівський, Олеський та Підгорецький.
араз, коли природа одягнена в зелені
й різнокольорові вбрання і на вулиці
тепло, все більше хочеться перебувати
на свіжому повітрі. Тож такі екскурсії на
відкритій місцевості якнайкраще підходять для вікенду.
Сьогодні наша зупинка у Підгорецькому
замку. Це історико-архітектурний шедевр
ХVІІ століття, один із найкрасивіших замків України в стилі ренесанс, який за вишуканістю не поступається французькому Версалю. Розташований у селі Підгірці
Львівської області.

З

Історія
Спочатку цей замок, а точніше оборонне укріплення, що датується приблизно 1530 роком, належало родині
Підгорецьких. Від прізвища перших
власників і походить його назва. У 1633
році гетьман Станіслав Конецпольський
купує у Підгорецьких їхню фортецю і
починає її облаштовувати.
Реконструкція тривала 5 років з 1635го до 1640 року.
«Palazzo in fortezza» – так називалася
італійська схема, за якою зводили цей
палац. Використовувалася вона тоді,
коли необхідно було побудувати не
просто палац, а укріплену резиденцію
з функціями фортеці. Вона оточена ровом та земляними укріпленнями, які
повторюють обриси замку. Будівельні
матеріали – камінь і цегла.
Впродовж віків замок відвідало чимало відомих осіб, зокрема монархи: польські королі Владислав ІV і Ян Собеський,
австрійський цісар Франц-Йозеф, російський цар Петро І, німецький кайзер
Вільгельм. Розкіш внутрішнього оздоблення замку у поєднанні з його витонченою архітектурою та навколишньою

природою справляли на відвідувачів
неповторні враження. У палаці відбувалися гучні забави, що тривали тижнями,
і на які з’їжджалася навколишня шляхта. Їх прикрашали феєрверки, військові
паради та гарматні залпи. У замковому
парку прогулювалися рідкісні птахи. До
нашого часу птахи, як і розкішні замкові інтер’єри, на жаль, не збереглися. Але
палац, незважаючи на свій сьогоднішній
стан, вражає красою.

Поступове знищення
Уперше замок постраждав під час
Визвольної війни Богдана Хмельницького.
Відновленням займався син Станіслава
Конецпольського Олександр.
Приблизно в 1720 роках замок купує
великий гетьман Станіслав Матеуш
Ржевуський, після смерті якого замок

переходить до його сина Вацлава. Саме
він провів масштабну реконструкцію
замку, почав збирати колекцію скульптур і живопису.
На початку Першої світової війни
Підгорецький замок не постраждав.
Навіть солдати і офіцери з величезним
задоволенням відвідували музей. У 1915
році в замку розташувалися австро-угорські війська, і він опинився на лінії
фронту. Палац міг би послужити чудовою мішенню для артилерії, але воєначальник Олексій Брусилов дав наказ не
відкривати вогонь по замку, так як оцінив його історичну цінність і саме цим
врятував його від знищення. Однак замок розграбували військові.
Але ще більше він постраждав через
кілька місяців, під час зіткнення українського уряду та більшовиків. Інтер›єр

РЕЦЕПТ

Легкий салат з полуницею
і шпинатом
Свіжа полуниця з грядки ще не
довго буде нас радувати, тож
варто скористатися рецептом
фітнес-тренерки Марини Боржемської, яким вона поділилася
в інстаграм. 5 хвилин – і корисна
смакота готова.
Салат з полуницею і шпинатом
Інгредієнти:
• Шпинат – ½ пучка.
• Полуниця – 150 грамів.
• Авокадо – ½ штуки.
• Кедрові горішки – 15 грамів.
• Оливкова олія –
1 чайна ложка
• Лимонний сік –
½ чайної ложки.
Як приготувати:
• Шпинат промиваємо, висушуємо
у паперовому рушнику й
нарізаємо.
• Викладаємо шпинат «подушкою»
на тарілку.
• Авокадо й полуницю нарізаємо,
викладаємо на шпинат.
• Посипаємо салат кедровими горішками та заправляємо олією з
лимонним соком.

ПОДОРОЖ УКРАЇНОЮ
приміщень знищували навмисне. У 1920
році замок знову постраждав під час
польсько-радянської війни. До початку
1930-х років інтер›єри залів відновили, родина Сангушків знову наповнила
палац експонатами своєї колекції, але з
приходом радянської влади права на замок відібрали у його власника, Романа
Сангушка, і створили в ньому державний музей.
Під час Другої світової війни замок
отримав значні пошкодження інтер›єрів, був розграбований.

Лікувальний центр
У 1949 році в замку відкрили санаторій для хворих на туберкульоз. У
лютому 1956 року сталася пожежа, що
тривала три дні. Наслідки були катастрофічними, від замку залишилися
тільки зовнішні стіни. Ремонт тривав
майже три роки, після чого в ньому знову відкрили санаторій.
У радянські часи його активно використовували як декорації, коли потрібно було показати Європу. Вітчизняні та
іноземні кінематографісти облюбували
Підгорецький замок. Тут знімали фільми: «Богдан Хмельницький», «Потоп»,
«Три мушкетери», «Дике полювання
короля Стаха», «Помилка Оноре де
Бальзака» та інші.
Реконструкція
У 2008 році замок в Підгірцях було
внесено до списку Всесвітнього фонду
пам’яток як одну із сотень пам’яток світу, що має виняткову цінність і знаходиться під загрозою руйнування.
Сьогодні замок потребує відновлення. В межах програми Президента
Володимира Зеленського «Велике будівництво» планують відреставрувати
Підгорецький замок.
Підготувала
Ірина Паясь
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Директор садочка «Горобинка»
Ольга Петрова:
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Вигівську Анастасію Сергіївну,

головну спеціалістку відділу житлово-комунальної
інфраструктуриБучанської міської ради

Літкевич Аллу Миколаївну,

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

З нагоди чарівного
містичного
старослов’янського
свята на набережній
Бучанського міського парку
зібралися люди, аби разом
відзначити гуляннями
купалівські день і ніч.

РЕЦЕПТ

Літня випічка з ягодами
Влітку не хочеться готувати складні десерти.
Випікати кілька коржів для повноцінного торта –
тим більше, коли спека. Чудовою альтернативою є
швидкі пироги з ягодами і фруктами. Вибір за вами!
Шарлотка без яблук, а з чорницею
Всі ми, звісно, куштували один з найпопулярніших
пирогів – шарлотку. Але ми звикли бачити її з яблуками. А що буде, якщо замінити цей фрукт на корисну і
дуже смачну ягоду – чорницю. Вийде новий смак улюбленої страви.
Вам потрібні:
500 грамів чорниці
1 склянка борошна
1 склянка цукру
1 ст. л. вершкового масла
3 яйця
Збийте за допомогою блендера яйця з цукром. У вас
повинна вийти пишна біла маса. Всипте в неї просіяне
борошно і акуратно перемішайте.
В охолоджену форму з холодильника, дно якої вистелити чистими сухими ягодами чорниці, додати тісто і
випікати всю цю красу в розігрітій до 180°С духовці
протягом пів години.
Смачного!

Ой на Івана,
ой та на
Купала

Підготувала
Ірина Паясь

П

очали забави із кривого танцю – це традиційний хоровод під супровід обрядових пісень.
Тим часом неподалік бажаючі плели вінки з польових квітів і трав. Вважається, у цю ніч трави набувають цілющих властивостей. А в лісі, за легендою, можна навіть знайти магічну квітку папороті.

Набережна міського парку стала яскравою від
барвистих вінків, костюмів учасників колективів,
усмішок і неба, яке додає свого колориту.

Багаття для очищення і вінки
на судженого
Гарні дівчата мов лісові мавки у зелених вінках із
задоволенням фотографувалися на згадку.
А ще у це свято, звісно, ворожать на долю.
– Якщо віночок поплив і добряче поплив, то, мабуть, десь далеко заміж піде. Якщо до берега пристав, в цьому році сидітиме вдома. Якщо потонув,
не дай Боже, то треба стерегтися і слідкувати
за здоров’ям, – розповіла пані Тетяна, майстриня
Бучанського центрального клубу.

На набережній було багато дітей. Їх розважали іграми та конкурсами «Крейзі аніматори».
Програма була дуже насиченою: виступи талановитих юнаків і дівчат, цікаві танці, колоритне етнографічне дійство — нікого не залишили байдужим.
Творчі колективи громади подарували присутнім
на святі неповторне виконання народних пісень.
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Завершення святкування
Івана Купала у
Бучанському парку було традиційним та, як завжди, емоційно чарівним і вражаючим.
Спущені на воду вінки зі свічками були неймовірно гарними на бучанському озері.
Посеред озера на острівці приготували велике
багаття. За народним повір’ям, його спалюють, щоб
позбутись злих духів.
Існує традиція, що це вогнище перестрибують
пари, аби перевірити міцність стосунків. До слова,
якщо боїтеся вогню, можна не стрибати, а просто
насолодитись теплом багаття.
Додали колориту до святкування вихованці дитячого табору «Джерело». Вожаті зі смолоскипами,
а діти принесли вінки зі свічками… На набережній
величного парку це виглядало справді неймовірно.
Спалене опудало, вогники на вінках, що віддзеркалювали від озера…
Ірина Паясь
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