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ГЕРОЇ СЕРЕД НАС

Особистість

Творчість

Свято

«Бучанська Варта» –
рука народу,
яка допомагає своїм
військовим
Стор. 3

Історія бійця Олексія
Кудрі – це сталося біля
Дебальцева

Таланти Вінницьких
не знають меж

Як провести Колодія
разом з дітками?

Стор. 4

Стор. 6
Пам’ятна дата

Янголи
Небесної Сотні
Сьогодні в Україні День Героїв Небесної Сотні. Цього року минає шоста річниця трагічних подій на Майдані
Незалежності в Києві під час Революції гідності.

20

лютого 2014 загинуло найбільше активістів
Євромайдану. Наступного дня на Майдані відбулося прощання із загиблими повстанцями, яких у жалобних
промовах назвали «Небесною Сотнею», а під час прощання з ними лунала пісня «Плине кача…», яка стала українським народним реквіємом.
Загалом революційні події зими 2013-2014 років забрали життя понад ста активістів Майдану.
Героям Небесної Сотні посмертно присвоєно звання Герой
України, а троє іноземців – громадянин Білорусі Михайло
Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і Давид Кіпіані, посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні. Україна заплатила надто високу ціну за звільнення від диктатури і свій
цивілізаційний вибір – бути частиною Європи.

Події Майдану змінили народ, його погляди, мрії та віру
у своє європейське майбутнє.
Ми вшановуємо Героїв Небесної Сотні та й усіх українських воїнів, які взяли чи беруть участь у конфлікті на
сході України. Усіх тих, хто не тільки силами, а й втраченим життям продемонстрував своє бажання жити у вільній, демократичній, суверенній державі! Пам’ять про їхній подвиг живе в наших серцях.
Нехай життя, яке віддали Герої за щасливе майбутнє
українського народу, принесе в країну мир, поверне територіальну цілісність, дасть мудрості для продовження
якісних реформ на благо людей, допоможе побудувати
сильну і вільну державу.

Бучанський
міський голова
Анатолій Федорук
публічно прозвітує
перед громадою
про зроблену
роботу за 2019 рік,
22 лютого
о 14 годині
в «Акваріусі»

Стор. 11
ВИКОНКОМ

Соцдопомога, тарифи...

Члени виконавчого комітету Бучанської міської ради, засідання якого провів виконуючий
обов`язки голови БМР Тарас Шаправський, розглянули бюджетні питання, підсумки роботи
ЦНАПу, питання надання матеріальної допомоги
відповідно до міської програми, фінансування
видатків на оздоровчу кампанію.
иконком
погодив
надання матеріальної допомоги довгожителям, запропоновану
Управлінням соціального захисту, також інші
соціально-важливі для
громади питання.
Про продовження реформи медичної галузі у вторинній ланці, зокрема впровадження тарифів на послуги Бучанського консультативно-діагностичного центру
для тих громадян, які звернулися без направлення сімейного лікаря чи терапевта/педіатра.
Розглянули питання освіти, молоді та спорту, благоустрою, архітектури тощо.

В

ДОВКІЛЛЯ
Буча долучається до всеукраїнського проєкту «Озеленення
України», щоб відновити екосистему країни! Сьогодні підписується меморандум.

Національний проєкт «Книга рекордів України» та найбільший діловий клуб, який об’єднує лідерів українського
бізнесу «CEO Club Ukraine», започаткували всеукраїнський проєкт, у межах якого 20 березня відбудеться акція
«1 000 000 дерев за 24 години».

ПАМ’ЯТЬ

Вшанували воїнівінтернаціоналістів

З нагоди вшанування учасників бойових дій на
території інших держав та 31-ї річниці виведення
військ з Афганістану в Бучі біля пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам відбувся мітинг.

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

Закінчення на стор. 2

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

Різні регіони –
спільні проблеми

ПАМ’ЯТЬ

Низько вклоняємося
загиблим воїнам

Вшанували воїнів-інтернаціоналістів

Ветерани Афганістану Бучі поновилидошки Пошани загиблим
побратимам в тій війні – рядовому Юрій Олійнику (1966-1985)
і лейтенанту Дмитро Григорову
(1964-1986).
шанувати пам’ять загиблих воїнів та покласти квіти до пам’ятних знаків разом із бійцями прийшла мама Юрія Віра Михайлівна
Олійник.
Вічна їм пам’ять!

В Інституті Горшеніна відбувся
круглий стіл на тему: «Децентралізація. Погляд місцевої влади».

В

У

часники: Олександр Слобожан, виконавчий директор АМУ, Анатолій
Федорук, Бучанський міський голова,
Анатолій Душко, Баранівський міський голова, Володимир Коваленко,
Новокаховський
міський
голова,
Василь Сидор, Славутський міський голова, Сергій Сухомлин, Житомирський
міський голова.
Представники місцевого самоврядування акцентували увагу на проблемних питаннях у медичній і освітянській галузях, йшлося про нову
модель територіального устрою, пільги населенню.
– Я, як і 45 відсотків опитаних, вірю
в успішність реформи і завершення
процесу децентралізації, – акцентував
у своєму виступі Анатолій Федорук. –
Тривалий час на узбіччі змін залишалися міста обласного значення, хоча
саме вони були найбільш готовими
до змін. Виникають питання і до перспективних планів, від позитивного
затвердження яких матимемо нову
модель управління та устрою.
Пресслужба БМР

ДОСЯГНЕННЯ

Україна – надійний партнер
у міжнародних космічних
проєктах

Нещодавно в США відбувся успішний запуск ракети-носія «Антарес», створеної за участю України.

«А

нтарес» вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus, який
доставить на Міжнародну космічну
станцію близько 3750 кг корисного
вантажу на замовлення NASA.
Основну конструкцію першого ступеня розробило ДП «КБ «Південне»
та виготовило ДП ВО ПМЗ у кооперації з українськими підприємствами «Хартрон-АРКОС» (Харків),
«Київприлад»
(Київ),
«ХартронЮКОМ» (Запоріжжя), «ЧЕЗАРА»,
«РАПІД» (Чернігів) та iн.
Із території конструкторського
бюро «Південне» в режимі реального
часу здійснювалася технічна підтримка запуску, приймання та оброблення
телеметричної інформації.
Українські фахівці повністю й
успішно виконали всі операції у своєму секторі відповідальності.

Привітання ветеранів у Гаврилівці
Закінчення. Початок на стор. 1
ід імені Бучанського міського голови
Анатолія Федорука його заступник
Сергій Шепетько висловив слова вдячності за героїчні подвиги солдат і офіцерів,
які з честю та гідністю виконували свій
військовий обов’язок. Побажав всім мирного неба над головою, щастя та здоров’я.
Присутні вшанували пам’ять полеглих воїнів хвилиною мовчання.
Тетяна Домарєва

В

ОФІЦІЙНО

Перші вибори в ОТГ

Наступні перші вибори в об’єднаних територіальних громадах відбудуться одночасно з черговими місцевими виборами. Про
це повідомила пресслужба ЦВК.
ентральна виборча комісія внесла зміни до
своєї постанови за 2018 рік про порядок
призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад, згідно з якими у рік проведення чергових місцевих виборів перші місцеві
вибори призначаються на дату чергових місцевих виборів.
Як повідомляє відділ взаємодії із засобами масової інформації секретаріату комісії, відповідну позицію підтримали всі члени комісії.
У ЦВК зазначають, що, згідно зі ст.141
Конституції України, чергові місцеві вибори
відбуваються на всій території країни, а значить, що термін повноважень всіх депутатів,
обраних на позачергових виборах, закінчується з відкриттям першої сесії ради. Тобто у разі
призначення перших позачергових виборів на
останню неділю квітня, термін повноважень обраних на них депутатів тривав би лише кілька
місяців, при тому, що для організації та проведення таких перших місцевих виборів необхідно майже 35,3 млн грн.
Також згідно з Бюджетним кодексом і Законом
«Про добровільне об’єднання територіальних
громад» перехід ОТГ на прямі відносини з держбюджетом для отримання додаткового ресурсу
відбувається лише з початком нового бюджетного періоду, і навіть у разі проведення позачергових перших виборів ОТГ не зможуть суттєво
поліпшити свою фінансову спроможність.

Ц

Патріотичне виховання

Пам’ять потрібна живим

День виведення військ з Афганістану – важлива подія в житті всіх
нас. Адже та війна тривала понад 9 років. У ній брали участь більш
ніж 160 тисяч українських військовослужбовців.

У

чні Гаврилівської школи разом з педагогічним колективом та воїнами-інтернаціоналістами також долучилися до
відзначення цієї дати, ще раз згадали події тих часів, нашу історію.
Ми пишаємося і горді тим, що
поруч з нами живуть такі мужні,
відважні, рішучі чоловіки, які готові постояти за нашу країну.

До Блиставицької та Луб’янської
шкіл завітали Олександр Щербак,
голова Бучанської міської організації
інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій, Микола Райчук,
голова Бучанської міської організації
ветеранів Афганістану та ветеран війни Анатолій Бовтун і провели з учнями уроки мужності.
Ветерани говорили про те, що було
найважливішим, з якими проблемами стикалися. У кожного з них свій
непростий, але цікавий досвід бойових дій в Афганістані.
У круговерті сьогоднішніх нелегких буднів не забуваймо, що пам’ять
потрібна не мертвим – пам’ять потрібна живим. Потрібна для того,
щоб на вірності обов’язку, патріотизмі виховувати молоде покоління.

ВАЖЛИВО

Нарешті межі Бучі внесено до Державного земельного
кадастру!

За зверненням Бучанської міської ради Головне управління Держгеокадастру у Київській області на підставі ст.
173 Земельного кодексу України, ст. 32 Закону України «Про Державний земельний кадастр», внесло відомості
про межі міста Буча Київської області до Державного земельного кадастру. Про це повідомляє пресслужба БМР.
ідтепер місто Буча має не лише встановлені межі згідно з будь-які спекуляції на тему меж міста Буча та складу його
документацією землеустрою та межових знаків, а й елек- територій, а головне – чітко розмежовує право державної та
тронні межі з відображенням відповідних координат пово- комунальної власності.
ротних точок в Державному земельному кадастрі. Це знімає

В

Єдина родина

в Київській церкві «Відкритих сердець». Але
моя волонтерська діяльність прямо пов’язана
з «Бучанською Вартою», тому що їхні цінності є і моїми.
Нещодавно міністр оборони України
Андрій Загороднюк особисто вручив
Анатолію Кушнірчуку нагороди. Про це ми
писали у № 50 «БН» у 2019 році.
– Важко усвідомлювати, що ми не владні
над долею, – журиться Володимир Щербінін.
– Коли була Світлодарська дуга, ми навіть
торгувалися з російськими офіцерами за нашого друга, в якого п’ятеро дітей. Нам зателефонували, що він живий, наша задача була
визволити його. На той час ми ще не знали,
що він був уже мертвий. І ми його таки забрали звідти. Але про це намагаємося не говорити. Хоча про війну знаємо якщо не все, то
дуже багато. За воєнні роки ми відвідали всі
воєнні точки і неодноразово. Останній раз
були під Маріуполем, на розмінуванні мінного
поля. Приїхали підтримати наших медиків,
теж добровольців, які з морпіхами чатують
там аби надати кваліфіковану меддопомогу,
– пояснює Володимир Петрович. – Це звичайні медичні працівники, які беруть відпустки
по кілька місяців за власний рахунок і працюють безкоштовно на благо держави.
– Я як віруюча людина думаю, що в Бога є
спеціальна якась благодать для них, якщо

ДОБРА СПРАВА

З турботою про кожного довгожителя

«З турботою про кожного» – це не просто назва програми, яка діє в Бучанській міській об’єднаній територіальні громаді, це постійна турбота влади
про тих, хто потребує допомоги і підтримки, уваги і доброго слова та дії.

вони гинуть, – з болем в очах ділиться думками Анатолій Кушнірчук. – Тому що ми приїхали вшанувати нашого знайомого медика,
яка поїхала за пораненим і загинула разом
з усім екіпажем. Взагалі бачити й працювати з кров’ю, допомагати пораненому, який
кричить, бо в нього відірвана нога, і кров
юшить звідусіль, мати таку витримку, щоб
адекватно мислити та спасти цю людину…
Це потрібно бути дуже хоробрим та стійким… Лікарі, буває, телефонують і кажуть:
«Привезіть нам харчів, бо в нас зовсім немає
що їсти». Розумієте? – бідкається Анатолій
Юрійович. – Як ми можемо сидіти в Бучі на
дивані і думати, що вони там холодні і голодні? Хоча раніше мали гарну роботу, мають
сім’ю, дітей. Ми звичайно ж грузимо свій автобус та їдемо до них. Звертаємося на нашій
офіційній сторінці у фейсбуці до друзів по допомогу, бо, буває, на пальне не вистачає, чи
щось треба докупити. І добрі люди допомагають коштами, за які ми звітуємо.
– Хочеться подякувати Бучанському міському голові Анатолію Федоруку, – промовляє
Володимир Щербінін, – за його підтримку в
фінансовому аспекті та просто в людському.
Адже скільки ми зверталися до нього, він
завжди допомагав та підтримував.
Підготувала
Тетяна Домарєва

Ланцюгова
реакція доброти

На підтримку бучанки Сніжани Барило в міському Будинку культури
на вул. Яблунській відбувся благодійний ярмарок, організований
до Міжнародного дня спонтанного
прояву доброти.
оброта – якість, яка цінується незалежно від свята, тому проявляти її
варто не тільки в такий день. Але сьогодні можна зробити ще більше добрих
справ, ніж зазвичай.
Співорганізатор акції Ірина розповідає, що ідея проведення такого заходу
– це ініціатива учнів, батьків та педколективу НВК «Берізка». Звичайно адміністрація Будинку культури теж пішла
назустріч і надала приміщення, у якому
зібралось досить багато людей.
На ярмарку представлено вироби
hand-made та дуже велика кількість різноманітних смаколиків.

Д

Дванадцять років у місті і другий рік
у громаді діє програма «З турботою
про кожного», – повідомляє пресслужба Бучанської міської ради. – Один із її
розділів стосується довгожителів, тих,
кому виповнилося 85, 90 років і більше.
Тож вітання, подарунки, торти і
матеріальну допомогу отримали від
Бучанської міської ради довгожителі-ювіляри.
У січні такі поважні ювілеї відсвяткували 20 жителів, у лютому – 29.
Найстарший цьогорічний іменинник
святкуватиме свої 99!

Довгожителі нашої громади вбачають
секрет довголіття в оптимізмі, доброті,
чистоті сердець, любові та повазі одне
до одного.
Ми висловлюємо їм слова подяки за
багаторічну самовіддану працю, життєву мудрість, багатий досвід, за пережиті бурхливі події воєнного лихоліття
та труднощі післявоєнної відбудови, –
пише пресслужба БМР.
Нехай їхнє життя буде сповнене увагою і теплом рідних та близьких, здоров’ям, миром та спокоєм.

О

рганізація «Барикада» розширилася та переформатувалася в
«Бучанську Варту», отримавши той
правильний юридичний статус для
охорони громадського порядку та
державного кордону. Пізніше саме
ця спілка стане базою для створення
роти територіальної оборони Бучі.
ГО є складовою частиною комітету із захисту прав людини, який в
свою чергу входить до Організації
Об’єднаних Націй. Завдяки самовідданості учасників «Бучанська Варта»
знана не тільки на рівні держави, а
й на світовому. Контактує та співпрацює з Міністерством оборони
України, з Кабінетом Міністрів, депутатами Верховної Ради. Підтримує
міцні стосунки з американськими громадськими, а також військовими організаціями: Асоціацією українців штату Вашингтон, Об’єднанням українців
«Друзі України», військовою базою
північно-західного воєнного округу
США тощо.
До «Бучанської Варти» звертаються
навіть дитячі будинки з різних куточків України. Наразі йде збір дитячих
речей, одягу, взуття, іграшок, різних
розвиваючих ігор для одного з притулків Рівненської області.
Стіни приміщення громадської
організації завішані бойовими прапорами, які воїни привезли з фронту. Є стяги ударних груп кораблів
Військово-морських сил ЗСУ, з яких
три судна 10 місяців були в полоні. Є
навіть прапор добровольців першої
спартанської роти, яка обороняла
захоплений Слов’янськ і потім доєдналася до Одинадцятого окремого
мотопіхотного батальйону «Київська
Русь». Один із бійців цієї роти – бучанець, старший лейтенант Андрій
Блонський загинув і спочиває на Алеї
Слави. Цей прапор є символом пам’яті
Андрія.
На столі стоїть гільза із зенітно-ракетного комплексу, яку підібрали біля
Донецького аеропорту, вся простріляна, мов решето. Коли дивишся на неї,
то розумієш, яка щільність вогню тоді
була і в якому пеклі перебували і перебувають і донині українські герої…
Усі виручені кошти з ярмарку будуть
переведені Сніжані Барило (колишній
учениці НВК «Берізка»), яка потребує
допомоги.
– Сніжана чудова дівчина, яка опинилась у важкому стані, та вона не
здається. Вчителі нашої школи добре її
пам’ятають та звичайно хочуть допомогти, – розповіла Ірина. І додала: – Це
вже не перший наш захід. До Дня знань
у вересні ми провели акцію, в якій просили не купувати квіти вчителям, а перевести ці гроші на лікування Сніжані.
Учні школи «Берізка» вже після першого уроку відвідали ярмарок та накупили всілякої смакоти.
Третьокласник Сергій розповідає, що
знає, для чого збирають кошти і дуже
хоче допомогти. Батьки дали йому в
школу гроші, які він залишив у скриньці для пожертв.
Діти дуже охоче долучаються до благодійності та вірять, що Сніжана одужає. І ми їй цього бажаємо.
Цей захід та подібні акції допомагають зрозуміти, наскільки наші вчинки
впливають на інших
людей. Ми допомагаємо комусь, ця людина
на знак подяки допомагає іншому – йде
ланцюгова
реакція
доброти. Отже, давайте зробимо спонтанні
прояви доброти нашою щоденною звичкою, і тоді світ неодмінно стане трохи
добрішим!
Ірина Паясь

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Напевно кожен житель Бучанської об’єднаної територіальної громади чув
про легендарну громадську організацію (ГО) «Бучанська Варта». Наразі,
«БН» хоче розповісти вам, дорогі наші читачі, про життя волонтерів і бійців
ГО та факти, що зазвичай залишаються поза кадром.

ГЕРОЇ СЕРЕД НАС
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«Бучанська Варта» – рука народу,
яка допомагає своїм військовим
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ктивісти розповіли, що ідея створення
організації витала у повітрі давно, ще з
часів Помаранчевої революції. Однак перша
цеглина створення цієї ГО була закладена з
появою спілки, яка мала назву «Барикада».
У часи кампанії мітингів, пікетів, протестів,
страйків та інших актів, що супроводжували
Революцію гідності в Україні – волонтери, жителі Бучі, об’єдналися навколо спільної ідеї – громадського порядку. Саме в 2013 році, коли міліції була висловлена недовіра народом України,
щоб не допустити хаосу ініціативні мешканці
Бучі намагалися забезпечити громадський порядок. А в часи початку війни допомагали, в
першу чергу, батальйонам територіальної оборони. Серед цих небайдужих сміливців були
Володимир Щербінін, Анатолій Кушнірчук,
Петро Маслянчук, Юрій Івасюк, Юрій Обідін
та ще місцеві хлопці-активісти. Згодом долучився Василь Олексюк.
– У роботу організації покладена ідея захисту інтересів та цілісності нашої держави,
– пояснив Володимир Щербінін. – Ми живемо лозунгом «Україна понад усе». Всі ми люди
цивільні, але керуючись духом патріотизму і
болем за ситуацію в державі, виконуємо наш
громадянський обов’язок.
Скромні звитяжці, волонтери, патріоти своєї держави, воліють мовчати про свої героїчні
вчинки та дії. Вони неохоче розповідають, як
вивозили вбитих товаришів із бойових зон, бо
їм це болить, це їхні близькі, друзі. Мовчать, як
нещодавно бачились із другом, а за тиждень
зателефонував командир бригади та попросив приїхати забрати товариша, вже як двохсотого… Мовчать, як опікуються полоненими
та шукають зниклих безвісти. Та багато чого
такого особистого та цінного ховають вони в
куточках своїх великих сердець та світлих широких душах.
Згадують, що якось підійшов молодий хлопець та попросив дозволу доторкнутися до
них, бо вже рік як служить, а волонтерів бачить вперше. Він ще довго не міг повірити, що
все привезене – провізія та речі, спеціально
для них.
– Наш патріотизм виражається в наших діях. Ми не кричимо голосніше за всіх
«Слава Україні», ми тихо робимо свою роботу і таким чином виконуємо свій обов’язок
громадянина України, – пояснює Анатолій
Кушнірчук. – Я принципово не ходжу у вишиванці, тому що знаю: є ті, хто вдягається
у вишиту сорочку і в той же час вже давно
склали ціну, щоб продати Україну. В мене є дві
освіти, одна з яких духовна, – ділиться він,
– я військовий капелан, священнослужитель
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учанець Олексій Кудря служив у складі мобільного вузла зв’язку Збройних
сил України (ЗСУ), дислокованого неподалік його рідного міста Бучі, у селищі
Семиполки. 9 грудня 2014 року, у свій
34-й день народження, старший сержант
Кудря виїхав до зони АТО. Його підрозділу випало служить у Дебальцеві.
Свою історію Олексій повідав журналістам «Бучанських новин» для того, щоб
люди пам’ятали ці страшні для України
дні, а також, щоб розповісти про героїчного побратима, якому завдячує життям.
– Наприкінці 1990-х років я розпочав строкову службу у тогочасній
Національній гвардії України (НГУ), –
розповідає Олексій, – спершу виконував
завдання з охорони громадського порядку. Згодом працював у службі безпеки
посольства Німеччини в Києві. Після
розформування гвардії служив у підрозділі зв’язку ЗСУ.
У 2014 році отримав повістку та одразу
пішов у військкомат. Я не ховався, адже
розумів, що це мій обов’язок. Так я став
командиром відділення НАЧАЛЬНИКА
радіостанції Р-142Н.
10 грудня 2014 року наш мобільний
вузол зв’язку прибув у Дебальцеве.
Спочатку ситуація у місті була не зовсім
напружена, але то був лише початок, через деякий час становище погіршилось.
Але те, що опинились в оточенні, дізналися лише 16 лютого.
Коли ми тримали оборону на відкритій місцевості біля залізниці, десь зовсім
поруч пролунав дуже потужний вибух. Я
отримав мінно-вибухову травму: вогнепальне наскрізне осколкове поранення
правого передпліччя, струс, контузію.
В голові відразу з’явився біль, а рукав
бушлата почав червоніти від крові. Мій
командир, майор Корчан, перетягнув
мені руку джгутом, забинтував та вколов
знеболююче.
Пізнього вечора ми отримали наказ
відступати. Усі завантажились у критий «Урал». Машини рушили колонами,
спочатку – в місті – було тихо, а ось за
його межами ми почали потрапляти в
засади бойовиків. Наш маршрут ішов до
Артемівська, що за 50 км від Дебальцева.
Проте повністю контрольована українською армією зона вже починалась за
25 км біля селища Луганського. Ми були
впевнені, що зовсім скоро виберемось,

«Пізнаючи світ - пізнаємо себе,
пізнаючи себе - пізнаємо світ»

Саме під таким девізом пройшла
година спілкування в 5-б класі Бучанської Української гімназії. Учні
з’ясовували, що означає пізнання
самого себе і для чого людина повинна це розуміти.

Щ

о означає пізнати самого себе? Для
того щоб стати моральною і вихованою людиною, необхідно добре знати самих
себе: і те добре, що є в нас, і наші недоліки.
Крім того, треба знати або хоча б уявляти,
якими ви хотіли б або вважали за необхідне
стати, до чого ви прагнете, що для вас означає, наприклад, поняття «моральна людина». Тільки в такому випадку, порівнявши
себе з вашим ідеалом, ви зможете побачити,
що вам слід вдосконалювати в собі, й визначити, як це слід робити.
Шлях до самопізнання в кожного свій,
але розпочинати його слід з аналізу своїх
вчинків і поведінки й оцінки їх або спостереження за собою.
Поки учні продовжують формувати
свій класний колектив, дізнаватися більше один про одного, поважати інтереси
інших, вчаться дружити, знаходити своє
місце в колективі. Робота в команді - це
завжди цікаво і корисно!

Історія бійця Олексія Кудрі –
це сталося біля Дебальцева
18 лютого 2015 року понад 2,6 тис. українських військовослужбовців остаточно залишили позиції на Дебальцівському плацдармі і відійшли на нові
рубежі оборони на північний захід від міста. І хоча деякі групи відходили ще
кілька днів, саме ця дата вважається завершенням боїв за Дебальцеве.
але сталось зовсім інакше. Ми потрапили в «котел». Я був контужений, втратив
багато крові та періодично перебував без
свідомості. Наша вантажівка під обстрілами з’їхала з дороги, тож всі хлопці, рятуючись, розбіглись. А я підвернув ногу
й ледве докульгав до дороги. Автомобілі
проїжджали повз, аж нарешті водій
Камазу 128-ї окремої гірсько-піхотної
бригади ЗСУ зупинився. Цей водій –
Герой, тому що врятував багатьох хлопців, зупиняючись під обстрілами і підбираючи їх. Згодом КамАЗ таки наздогнав
колону. Але в його тент влучив снаряд,
водій наказав стрибати, хлопці рятувалися один за одним. Я глянув на водія, а
він був уже мертвий.
– Напевне, ви бачили тоді багато поранених і загиблих?
– Не знаю скільки людей тоді загинуло…На багатьох горів одяг, чув крики від
болю. Я навіть не знаю, як мені вдалось
вижити. Йшов шалений бій, гатили з артилерії і зі стрілецької зброї. Всі вцілілі
За даними Генерального штабу
ЗСУ, під час бойових дій в районі
Дебальцева у період з 15 січня по 18
лютого загинуло 110 військовослужбовців, 270 – поранено, 7 взято в полон та 18 зникли безвісти. За весь час
оборони Дебальцівського виступу
загинуло 136 та було поранено 331
військовослужбовця ЗСУ.
Також значними були втрати українських військ в озброєнні. Близько 30%
техніки знищено противником або
виведено з ладу силами наших підрозділів. За ведення бойових дій в районі
Дебальцева державними нагородами
України нагороджено 379 військовослужбовців (у тому числі 136 – посмертно), а відзнаками Міністерства оборони
та Генерального штабу ЗСУ – 450 осіб.

Олексій Кудря (праворуч)

хлопці бігли до гаю, який був неподалік.
Я ледь туди добрів і в напівпритомному
стані присів на сніг. Напевно, втратив свідомість. І тут з’явилась людина, якій я залишусь вдячним на все життя. Мене врятував чоловік на ім’я Тарас. Я прийшов до
тями, він дав мені свою руку і підставив
плече. Йти було дуже важко, але Тарас не
дав мені здатись. Він постійно підбадьорював мене, казав, що нам залишилось
зовсім небагато і ми будемо в безпеці.
Коли на обрії з’явився синьо-жовтий прапор, я повірив, що все буде гаразд. Хоча
обстріли мене все ще лякали.
Я упевнений: якби не допомога Тараса
Лінника, я б не вибрався звідти. Я дуже
зворушений вчинком людини, яка мене
тоді навіть не знала.
– Ви дізналися історію вашого рятівника?
– Тараса Лінника призвали за мобілізацією в Галицьке з’єднання НГУ. Сам він
з Острога Рівненської області. На фронті
його служба починалась вночі: він ходив

День безпечного Інтернету

До Дня безпечного Інтернету учні Бучанського НВК №2 прослухали лекцію Антона Омельчука – кандидата технічних наук, провідного фахівця
кафедри інтелектуальних управляючих та обчислювальних систем Університету державної фіскальної служби України.

П

ід час зустрічі учні були
ознайомлені з таким поняттям як «фітинг», порушували питання конфіденційності
особистої інформації, говорили про ризики та небезпеки
– виманювання інформації з
метою шахрайства, хакерів, віруси та спам.
Вчителі закладу висловлюють щиру подяку за співпрацю! Зустріч була надзвичайно
корисною, цікавою та пізнавальною.

ДОШКІЛЬНЯТА

Впевнено
крокуймо
до успіху!
У дитячому садочку «Яблунька» відбувся тренінг для педагогів закладу
«Шлях до успіху».

М

ета зустрічі – обговорення спільної
теми щодо участі у дитячому архітектурному фестивалі «Успіх» у межах
Всеукраїнського фестивалю гри, навчання та натхнення Play Fest 2020. Педагоги
розглянули такі важливі поняття: успіх,

цікаві історії успішних людей, мотивуючі
фактори успіху, а головне – зрозуміли, як
стати успішним. Дякуємо всім за активні
дії, позитивні емоції.

ОСОБИСТІСТЬ
з одного до іншого блокпоста й за допомогою тепловізора спостерігав за місцевістю. Завдяки цьому на службі він отримав позивний «Очі».
До того, як прибути в Дебальцеве,
у нього було вже два відрядження в
Донецьк. Тарас розповідав, що 17 лютого було особливо важко. До Дебальцева
ніхто не міг дістатись – ні волонтери, ні
спостерігачі ОБСЄ. Місто було в оточенні. Тарас разом з побратимами виїхав
БТРом. Вони знешкодити ворога поперед
себе, але машина була виведена зі строю,
і бійці опинилися в яру. Там було багато
техніки, яку витягував танк. Весь склад
їхнього блокпоста сів в інший КрАЗ, але
за10 хвилин їзди вони теж потрапили в
засідку ворога. Коли автомобіль різко
зупинився, ротний наказав стрибати. У
цей час їх обігнала вантажівка, на котрій
перебував я. І саме в нас влетів снаряд.
Тарас розповідав, що бачив, як поряд
з нашою машиною лежали і «двохсоті» і
«трьохсоті». На місці працювали санітари.
Його побратими розбилися на кілька груп і розбіглись. Довго плутаючись
яром, через якийсь проміжок часу вони
побачили український прапор. Але перепочити не встиг: прибіг хлопчина та
розповів, що в яру залишились хлопці з
підбитого КамАЗа. І Тарас, хоч і був майже безсилий, повернувся й знайшов під
деревом мене, закривавленого та непритомного. Розповідав згодом, що я вважав
його противником і думав, що мене беруть у полон.
Вийшовши звідти, ми санітарним автомобілем поїхали до лікарні Артемівська,
а там наші шляхи розійшлись.
– Ви бачилися згодом?
– Після демобілізації ми зустрілися в
Києві. Тим, що мене дочекалася з війни
донька, дружина та всі рідні, я завдячую
саме Тарасу.
Довгий час я вимагав для нього «Орден
за мужність», адже саме ця нагорода для
людей, які ризикують собою і рятують інших. На жаль, Тарас його не отримав. Але
його нагороджено медаллю «За військову
службу Україні». Зараз Тарас проходить
контрактну службу в Гостомельській частині №3018 НГУ.
Спілкувалася
Ірина Паясь

ОСВІТА

Учні – переможці олімпіад

У III (обласному) етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних предметів школярі
навчальних закладів Бучанської
об’єднаної територіальної громади отримали вагомі здобутки. Тож
публікуємо імена школярів-переможців.
АНГЛІЙСЬКА МОВА – ІІ місця:
−− Дмитро Шемчук, 9 клас школи № 5;
−− Катерина Маньківська, 11 клас
школи № 5;
−− Віталій Литовченко, 11 клас школи
№ 5;
НІМЕЦЬКА МОВА:
І місце – Федір Савченко, 8 клас
школи № 4, і Христина Ожогіна,
11 клас Бучанської Української
гімназії;
ІІІ місце – Софія Рагімова, 8 клас
школи № 5.
ФРАНЦУЗЬКА МОВА:
ІІ місце – Юлія Мироненко, 10 клас
школи № 5;
ІІІ місце – Дар’я Мовчан, 11 клас
школи № 5.
РОСІЙСЬКА МОВА – ІІІ місця:
−− Анастасія Тимошенко, 9 клас
Бучанської Української гімназії;
−− Марія Кульчмнська, 10 клас школи
№ 5;
−− Лада Пономар, 10 клас школи № 5.
ПОЛЬСЬКА МОВА:
ІІ місце – Дарина Крохоткіна,
10 клас школи № 5;
ІІІ місце – Катерина Федорова,
9 клас, Ярослав Депутат, 10 клас;
Надія Івженко, 11 клас школи № 5.

ТЕЛЕПРОГРАМА 24 лютого – 1 березня 2020 року
6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:30,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
11:45,14:10 Телепродаж.
12:00 Д/с «Ремесло за
призначенням».
13:10,0:55,5:30 #ВУкраїнi.
13:40 Бюджетники.
14:25 Д/с «Аромати Мексики».
15:10 UA:Фольк.
16:15 Д/с «Дикi тварини».
17:25,0:25 Перша шпальта.
18:20,2:35 Тема дня.
19:20 Д/с «Свiт дикої природи».
19:55 Д/с «Боротьба за
виживання».
21:25,2:25 UA:Спорт.
21:35 «Зворотнiй вiдлiк».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:2
0,5:20 «ТСН».
9:25,10:20,18:00 «Життя вiдомих
людей».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку».
13:00,14:00 «Свiт навиворiт 10:
Бразилiя».
15:00 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:00 «Щоденник медiума».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Родиннi зв`язки
2». (12+).
22:45 «Грошi».
0:00 «Дубiнiзми».
0:30 «Голос країни 10».
2:20 Т/с «Школа». (16+).

Iнтер

6:10,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20 Ранок з Iнтером.
9:30,18:00,19:00,1:30 «Стосується
кожного».
11:20,12:25 Х/ф «Дилема». (16+).
14:00 Х/ф «Нестерпна жорстокiсть».
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Злочинець мимоволi».
23:45 Т/с «Спокуса 2». (12+).
3:00 «Подробицi» - «Час».
3:45 «Орел i решка. Шопiнг».
5:00 «Телемагазин».

ICTV

4:45 Скарб нацiї.
4:55 Еврика!
5:00 Служба розшуку дiтей.
5:05 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:55,10:00 Громадянська оборона.
6:45 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:10,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.

10:55,13:20 Х/ф «Чорний дощ».
12:45,15:45 Факти. День.
13:50,16:20 Х/ф «Найманi убивцi».
16:45 Х/ф «Спецiалiст». (16+).
18:45,21:10 Факти. Вечiр.
20:05,21:30 Х/ф «Рембо 4». (16+).
22:00 Свобода слова.
23:40 Т/с «Обмани себе». (16+).

Новий канал

6:00,8:00 Kids Time.
6:05 М/ф «Балерина».
8:05 Вар`яти. (12+).
10:00 Дiти проти зiрок.
12:00 Х/ф «Однокласники». (16+).
14:00 Х/ф «Однокласники 2». (16+).
16:00,19:00 Вiд пацанки до
панянки. (16+).
21:10 Х/ф «Змiшанi». (16+).
23:30 Х/ф «Блондинка в законi».

СТБ

5:20 Ультиматум. (16+).
9:05,10:05 Т/с «Коли ми вдома».
11:00 МастерШеф. (12+).
17:25,21:55 Вiдлiк часу.
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Т/с «Слiпа».
18:50,22:40 Один за всiх. (16+).
20:00 Т/с «Проти течiї».
23:40 Слiдство ведуть екстрасенси.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,2:10 Зоряний шлях.
11:30,3:10 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
17:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Зникаючi слiди», 9 i 10 с.
23:30 Т/с «Заповiт принцеси». (12+).

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
9:20,17:25,19:50 Якiсне життя.
9:30,18:30 Д/с «Безглуздi
винаходи», 1 с.
10:00 «Лiкар знає».
11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:
00 СТН.
11:10,13:10,15:10,17:10,19:25
Радар.
11:15,13:15,19:35,21:30 Погода.
11:20 Welness.
11:30 «Євромакс».
12:00 Телемаркети.
13:20 Київськi iсторiї.
13:30 М/с «Дiнофроз», 43 с.
14:00 Депутатська приймальня.
15:15,17:15,19:30 СТН-Спорт.
15:20 СТН-Панорама.
17:30 Київ змiнюється.
18:00 «Глобал 3000».
19:40,22:25 Служба порятунку.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35,0:00 Т/с «Закулiснi iгри», 1 с.
22:35 Д/с «Безглуздi винаходи», 2 с.
23:05 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:10 Т/с «Таємницi старого мосту»,
39 с.

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:10,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
11:45,14:10 Телепродаж.
12:00 Д/с «Ремесло за
призначенням».
13:10 Сильна доля.
14:25 Д/с «Аромати Колумбiї».
15:10 Бюджетники.
15:45,5:30 #ВУкраїнi.
16:15 Д/с «Дикi тварини».
17:25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
18:20,2:35 Тема дня.
19:20 Д/с «Свiт дикої природи».
19:55 Д/с «Боротьба за
виживання».
21:30,23:40,2:25 UA:Спорт.
21:40 Нашi грошi.
22:15 Т/с «Епоха честi».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:3
0,5:20 «ТСН».
9:25,10:20,18:00 «Життя вiдомих
людей».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку».
13:00,14:00 «Свiт навиворiт 10:
Бразилiя».
15:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:00 «Щоденник медiума».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Родиннi зв`язки 2».
22:45,0:40 «Одруження наослiп».

Iнтер

5:30,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:10 Т/с «Мене звуть Мелек».
12:25 Х/ф «Справа хоробрих».
(12+).
14:50,15:45 «Речдок».
16:40 «Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть».
18:00,19:00,1:30 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Злочинець мимоволi».
23:45 Т/с «Спокуса 2». (12+).
3:00 «Подробицi» - «Час».

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:30 Факти.
4:55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40,20:15 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:30,0:25 Х/ф «Втеча з ЛосАнджелесу». (16+).

12:25,13:20 Х/ф «Рембо 4». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:25,16:20 Т/с «Пес». (16+).
17:00,21:20 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
22:15 Х/ф «Падiння Олiмпу». (16+).

Новий канал

6:00,7:15 Kids Time.
6:05 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:10 Х/ф «Блондинка в законi».
11:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
13:00,19:00 Хто проти блондинок?
21:00 Х/ф «Безсоромна подорож».
23:00 Х/ф «Блондинка в законi 2:
Червоне, бiле i блондинка».

СТБ

5:20 Ультиматум. (16+).
9:05 МастерШеф. (12+).
16:25,18:00 Т/с «Слiпа».
17:25,21:55 Вiдлiк часу.
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:50 Один за всiх. (16+).
20:00 Т/с «Проти течiї».
22:40 Таємницi ДНК. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,2:30 Зоряний шлях.
11:30,3:10 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
17:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Зникаючi слiди», 11 i 12 с.
23:20 Контролер.

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
9:20 Snooker в Українi.
9:30 М/с «Дiнофроз», 43 с.
10:00 «Лiкар знає».
11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:
00 СТН.
11:10,13:10,15:10,17:09,19:20
Радар.
11:15,13:15,19:30,21:30 Погода.
11:20,13:20,18:00 Служба
порятунку.
11:30 Д/с «Безглуздi винаходи», 2 с.
12:00 Телемаркети.
13:30 М/с «Дiнофроз», 44 с.
14:00 Депутатська приймальня.
15:15,17:12,19:25 СТН-Спорт.
15:20 СТН-Панорама.
17:15 «КиївLeaks».
18:15 «Сьогоднi у свiтi».
19:40 Київськi iсторiї.
19:50 Якiсне життя.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35,0:00 Т/с «Закулiснi iгри», 2
с. (16+).
22:25 Київ. Persons.
22:35 Д/с «Безглуздi винаходи», 3 с.
23:05 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:10 Т/с «Таємницi старого мосту»,
40 с.

Середа • 26 лютого

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:30,21:00,23:10,2:00,5:05 Новини.
6:35,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
11:45,14:10 Телепродаж.
12:00 Д/с «Ремесло за
призначенням».
13:10 Енеїда.
14:25 Д/с «Аромати Колумбiї».
15:10 Сильна доля.
16:30,0:00 Бiатлон. ЧЄ.
Iндивiдуальнi перегони, 20 км.
Чоловiки.
19:05,3:30 Бiатлон. ЧЄ.
Iндивiдуальнi перегони, 15 км.
Жiнки.
21:30,23:40,2:25 UA:Спорт.
21:40 Король контрабанди.
22:50 Своя земля.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:3
0,5:10 «ТСН».
9:25,10:20,18:00 «Життя вiдомих
людей».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку».
13:00,14:10 «Свiт навиворiт 10:
Бразилiя».
15:20 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:00 «Щоденник медiума».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Родиннi зв`язки
2». (12+).
22:45,23:45,0:40 «Свiт навиворiт 11:
Китай».
2:20 Т/с «Школа». (16+).

Iнтер

5:30,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12:25 Х/ф «Вiй». (16+).
14:50,15:45 «Речдок».
16:40 «Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть».
18:00,19:00,1:30 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Злочинець мимоволi».
23:45 Т/с «Спокуса 2». (12+).

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:10 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40,10:05 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.

11:45,13:20 Х/ф «Пiдривники».
12:45,15:45 Факти. День.
14:25,16:20 Т/с «Пес». (16+).
16:55,21:20 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ».
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Секретний фронт.
22:15 Х/ф «Падiння Лондона».

Новий канал

6:00,7:35 Kids Time.
6:05 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
7:40 Вар`яти. (12+).
9:20 Х/ф «Блондинка в законi 2:
Червоне, бiле i блондинка».
11:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
13:00,19:00 Суперiнтуїцiя (12+).
21:00 Х/ф «50 перших поцiлункiв».
23:00 Х/ф «Як позбавитися хлопця
за 10 днiв». (16+).

СТБ

5:50 Ультиматум. (16+).
9:30 Т/с «Коли ми вдома».
10:30 МастерШеф. (12+).
16:25,18:00 Т/с «Слiпа».
17:25,21:55 Вiдлiк часу.
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:50 Один за всiх. (16+).
20:00 Т/с «Проти течiї».
22:40 Давай поговоримо про секс. (

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,2:30 Зоряний шлях.
11:30,3:10 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
17:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Зникаючi слiди»
23:20 Гучна справа.
0:00,2:15 Т/с «Заповiт принцеси».

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
9:20,11:20,13:20,19:40,22:25
Київськi iсторiї.
9:30 М/с «Дiнофроз», 44 с.
10:00 «Лiкар знає».
11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:
00 СТН.
11:10,13:10,15:10,17:10,19:20
Радар.
11:15,13:15,19:30,21:30 Погода.
11:30 Д/с «Безглуздi винаходи», 3 с.
12:00 Телемаркети.
13:30 М/с «Дiнофроз», 45 с.
14:00 Депутатська приймальня.
15:15,17:15,19:25 СТН-Спорт.
15:20 СТН-Панорама.
16:50 Snooker в Українi.
17:20,19:50 Якiсне життя.
17:30 Погоджувальна рада.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35,0:00 Т/с «Закулiснi iгри», 3 с.
22:35 Д/с «Безглуздi винаходи», 4 с.
23:05 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:10 Т/с «Таємницi старого мосту»,
41 с.
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ОВЕН (21.03-20.04).
У вас є чудова можливiсть визначити перспективи й навiть
розв’язати основнi проблеми на роботi, якi
накопичувалися не один день. Якщо ви хочете внести у своє особисте життя iстотнi
змiни, зiрки радять не нехтувати сайтами
знайомств. У п`ятницю можуть вiдбутися
особливi подiї, якi порадують вас.
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
На цьому тижнi ви будете особливо успiшно справлятися з чужими проблемами. Зате ви будете сповненi
всiляких iдей. Хоча їх реалiзацiю i доведеться вiдкласти на невизначений термiн,
зовсiм забувати про них не варто. В кiнцi
тижня не потрiбно занадто активно проявляти iнiцiативу, результати навряд чи
виправдають зусилля. Ви i ваше оточення
будете дуже залежнi вiд емоцiйної сфери.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Весь тиждень ви будете в гущi
подiй. I це будуть вигiднi проєкти,
цiкавi компанiї i поїздки. I все буде вам вдаватися. Ви будете сяяти i чарувати, i повiрите у свої сили. Вiра може рухати гори! Так
що не бiйтеся мрiяти i будувати плани. Все
вийде, варто тiльки захотiти! Тiльки бажано
не поспiшати i не квапити подiї. I в роботi
i в особистому життi вас чекають приємнi
змiни i пiдкорення нових вершин.

РАК (22.06-22.07)
Будьте обережнi, засновуючи дiї
на недавно отриманій iнформацiї,
вiрогiднi певнi спотворення, якi
можуть ввести вас в оману. Якщо ваша
голова переповнена iдеями, постарайтеся
поки не приймати нiяких серйозних рiшень, вам необхiдно дочекатися важливих
новин. В особистому життi готуйтеся до
приємних сюрпризiв.
ЛЕВ (23.07-23.08)
На цьому тижнi вам знадобляться уважнiсть i зосередженiсть.
Спостерiгайте за ходом подiй, адже все
може пiти не так в будь-яку хвилину. Якщо
ви не в змозі змiнити обставини, спробуйте змiнити ставлення до них. Це допоможе
розвiяти над вашою головою хмари, що
згущаються. Живiть власною думкою, нехай критика оточуючих вас не хвилює.
ДІВА (24.08-23.09)
У вас з’являться схильнiсть до
витання в хмарах. У підсумку, коли
у вас щось не вийде, ви можете почати турбуватися більше, нiж потрібно. Дивiться
на речi реалiстично, i сподiвайтеся тiльки
на себе - тодi нiчого вам не зможе зiпсувати гарний настрiй. У п’ятницю та суботу
постарайтеся бiльше придiляти уваги сiм’ї.
Недiлю ж, навпаки, присвятiть собі.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
На цьому тижнi вами зацiкавиться начальство, тому будьте уважнi під час виконання службових
обов`язкiв. Вас чекає чимало зустрiчей, завдяки яким ви зможете отримати несподiвану, а головне, дуже цiнну для себе iнформацiю. У понедiлок не допускайте зайвої суєти
в думках i вчинках. У вихiднi чекайте гостей.
СКОРПІОН (24.10-22.11)
Чим бiльше ви вiддасте, тим бiльше отримаєте. Вас очікує прибуток
вiд тих вкладень, якi ви зробили
ранiше. У вашому особистому життi вiдбудуться змiни, багато перешкод зникнуть, i ви зрозумiєте, що таке справжня
любов i яку вона може приносити радiсть.
Особливу цiннiсть у ваших стосунках буде
мати почуття гумору, вiдчуття близькостi i
нiжнiсть.
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
У понедiлок i вiвторок бажано проявити деяку обережнiсть i присвятити час завершенню старих справ.
Решта днiв сприятлива для нових заробiткiв,
iсторiй i знайомств. Починаючи з четверга,
переговори i контакти значно спростяться,
що дозволить вам у вiльний час займатися
iншими справами. Цей тиждень сприятливий для розв’язання сiмейних проблем i
створення в будинку затишної, комфортною
обстановки.
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КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
На цьому тижнi бажано вiдновити перерванi дiловi та особистi
контакти. Середа - важливий день,
який може мати серйознi наслiдки. Ви самi
вiдповiдальнi за все те, що з вами вiдбувається. У другiй половинi тижня проблем
на роботi майже не буде. Сприятливий час
для саморозвитку та самовдосконалення.
Намагайтеся не звертати уваги на дрiбнi незручностi заради досягнення важливої мети.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Цей тиждень спрятливий для бiгу
з перешкодами, якi вас не злякають.
А коли все занадто спокiйно, просто
i гладко, чекайте пiдступу. До середи ви зможете вибратися з болота поточних робочих
проблем i зайнятися бiльш приємними особистими справами. У п`ятницю бажано не
метушитися даремно i не плiткувати, а тим
бiльше не давати порожнiх обiцянок.
РИБИ (20.02-20.03)
Цей тиждень може виявитися
досить напруженим в емоцiйному
планi. У вiвторок вам не варто пiддаватися песимiстичним настроям, женiть
вiд себе геть похмурi думки. Постарайтеся
не дозволяти проблемам позначатися на
ваших стосунках з оточуючими, вони не
повиннi від цього страждати. У четвер ситуацiя проясниться i змiниться на краще.

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

Понеділок • 24 лютого

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

20 лютого 2020 року 5

ПАНОРАМА ЖИТТЯ

Симпатія
з першого погляду

КОНКУРС

◆Луб’янка

Творчі діти
Луб’янки

Вихованці гуртка «Вишиванка»,
Луб’янської школи №7, долучились до загальношкільного проєкту «Ремесла рідного краю»

Третій конкурс – «Буріме».
Молоді люди в парах писали вірші до
дня закоханих та декламували їх зі сцени.
Конкурс «Серенада».
Пари повинні були відтворити уривки
з відомих музичних композицій.
«Одне єдине», назва наступного конкурсу, де пари танцювали обійнявшись.
Додатковий конкурс:
хлопці освідчувалися в коханні своїм
класним керівникам, а дівчата відмовляли Сергію Клименку, заступнику Центру
позашкільної роботи.
До найромантичнішого свята – Дня
всіх закоханих, Бучанський центр
позашкільної роботи за підтримки
відділу освіти Бучанської міської
ради та команди Клубу Веселик та
Кмітливих «Шарко» організували
в Центральному будинку культури
Бучі конкурс «Симпатія з першого
погляду».

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

ЄДИНА РОдина

Другий конкурс.
Каверзні запитання від ведучого, з якими всі учасники впоралися якнайкраще.

№ 7 від 20 лютого 2020 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

6

У

розважальному заході взяли участь
учні шкіл Бучанської ОТГ: Аліса
Сафарян (3 школа), Дарина Джемесюк (5
школа) та Альбіна Деревінська (8 школа)
та хлопці Олександр Зозуля (3 школа),
Кирило Стовпчатий (4 школа) та Артем
Степура (українська гімназія).
Перший конкурс.
Усе розпочалось зі «Знайомства», де
учасники представили себе та розповіли
про свої захоплення.

Д

іти власними руками створили
неймовірні речі, які якнайкраще
розповідають про українські звичаї та
здобутки.

Підсумок.
У фіналі визначилась одна пара переможник конкурсу, яка отримала сертифікат на романтичний ланч на двох у піцерії
«Дівайн піца», а інші учасники отримали
заохочувальні призи від магазину «Єва».
Також на сцені Центрального будинку культури Бучі для глядачів виступав
шоу-балет Бучанського центру позашкільної освіти «Дрім Ленд» під керівництвом
Ольги Дремової та інша талановита молодь.
Ірина Паясь

Таланти Вінницьких не знають меж

У світі багато цікавого та захоплюючого. Кожен може знайти щось до душі: хтось малює, займається спортом або танцями, колекціонує марки, займається рукоділлям та кулінарією, слухає музику або не пропускає прем’єри у театрі…
З деревиною на ти
Про те, що в цій оселі живе творче подружжя, переконуєшся, ледве переступивши ворота. Заглядаєш у вікна, а там
пляшки, банки – розмальовані і заплетені
різнокольоровими узорами, будка для собаки – такий собі просторий будинок.
Йдемо знайомитися із господарями своєрідного музею виробів під відкритим небом.

Давно мріяв «потоваришувати» з деревом
мешканець Блиставиці Руслан Вінницький.
Це сьогодні він житель нашої громади, а
ще сім років тому був корінним киянином,
який не уявляв своє життя без будинку, городу і улюбленої справи, про яку мріяв ще зі
шкільних років. От тільки мрія майструвати своїми руками не сподобалася тоді батькам, та й на навчання з дому треба було їхати далеко. Але хіба при бажанні не можна її
здійснити? Ось приклад, який і демонструє:
нема нічого можливого!
– Наші предки, наприклад, виготовляли
іграшки з дерева, вважаючи, що його позитивна й добра енергетика передається дітям,
– розповідає про корені свого захоплення
дорогою до майстерні Руслан.
Лише переступаю її поріг і бачу, як у руках
умілої людини воно оживає, наповнюється
змістом та розкриває цілком свій характер у
кожному виробі.
Ви коли-небудь відчували тонкий і сильний запах дуба, в’яза, сосни чи акації? Якщо
ні, то це чудо варто побачити й відчути на
власні очі. Так, це, звісно, не пластмаса – не-

жива й холодна, що пахне хімією, а ековироби, що приходять в оселю з позитивом.
Справжні дерев’яні шедеври та чудові різноманітні вироби з дерева можна побачити
в невеличкій майстерні-лабораторії. Коли
потрапляєш сюди, переконуєшся, що тут
дійсно панує якась по-справжньому незвичайно-магічна атмосфера, адже повітря переповнене незвичними ароматами деревини,
а в майстерні, навіть якщо тихо, нескладно
уявити, як тут гуде, шумить, б’є, тобто чаклує
над своїми виробами майстер…
– А чому вирішили займатися столярною справою?
– Це реалізована мрія з дитячих років.
Головне тут – бажання працювати й мати
талант до справи, яку робиш.

– З яким переважно деревом працюєте?
– Акацію, в’яз, сосну навчився перетворювати на вироби, що працюють у побуті.
Трапляється і з дубом працюю. Виготовляю
речі з липи, а на журнальні столи, і загалом
побутові речі, потрібні тільки тверді породи
деревини.
– Що майструєте?
– Виготовляю своїми руками все, що з’являється в уяві і що ще не робив. Бесідки,
візитниці, табуретки і столи, годинники і
гойдалки, вивіски і шкатулки і навіть сумки
жіночі...
У невеличкій майстерні, де необхідний
для роботи столярний реманент чекає команди майстра – своєрідна діюча виставка.
Тут можна побачити вироби, які створюються за кілька годин, а є такі, що народжуються місяцями…

Власний почерк
– Ідею виношую в голові, інколи можу
виріб запозичити в Інтернеті чи журналах,
але окремі елементи все одно намагаюсь
зробити по-своєму, щоб відчувався мій почерк. Саме тому таких речей більше ніде не
зустрінете.
Художню обробку деревини чоловік зводить до мінімуму. Твердить: найкраще те,
що справжнє, створене природою.
– Природа подбала про все, мені ж залишається лише підкреслити натуральну красу, – каже майстер.
Форма, орнамент, простір, кожен елемент
– це не просто штрих у композиції, а окреме слово в загальному тексті майстра, де він
розповідає історію виробу.
У майстерню часто забігають сини: старший Костянтин вже може похвалитися власними виробами (годівниця для птахів – не
єдина його робота), а молодший Дмитро
поки творить під керівництвом батька, наводить лад у приміщенні.
До свята закоханих чоловік зі стружки зробив… першу троянду для дружини: далі точно буде букет, бо матеріалу вистачає, а така
краса дарує стільки радості!

Метаморфози скла
Дружина Юля також фантазує у вільний
час – вона одягає пляшки, банки у нарядне
вбрання зі стрічок, тканини і фарби. Її хобі
суто жіноче.
– Усі хочуть щось оригінальне, нестандартне, - каже жінка, яка почала чаклувати

над виробами лише два місяці тому і вже
створює красу не лише для себе.
Вона розмальовує пляшки акрилом, маслом. Також використовує декупаж, каракелюр, оздоблює стрічками, додає перлинки,
які створюють відчуття свята.
Особливо красиві, ніжні виходять пляшки шампанського для молодят. Тут майстриня не шкодує таланту і фантазії: прикрашає
напої у тон весілля, додає родзинок, аби
подарувати нареченим і гостям естетичне
задоволення.

Тим часом
Між іншим, у слова «хобі» досить цікава
історія. Багато хто вважає, що воно англійського походження. Проте коріння у нього німецьке. Так селяни називали дитячу
іграшкову конячку. А от своїм сучасним
значенням слово «хобі» зобов’язане англійському письменнику Лоренсу Стерну, який
наприкінці ХVIII століття опублікував свій
роман «Життя і думки Трістрама Шенді».
Саме там слово «хобі» використовувалося
у значенні «захоплення». Цікаві хобі збагачують життя, дають людині можливість
займатися тим, що приносить радість, допомагають знайти нових друзів та однодумців.
Богдан Ляховець
Фото автора

громади
Підбито підсумки міського етапу Всеукраїнського гуманітарного конкурсу
«Космічні фантазії», у якому взяли участь учні та вихованці закладів освіти
Бучанської об’єднаної територіальної громади.

Н

а підставі рішення журі переможцями та призерами стали:
У номінації «Живопис», І вікова категорія:
1 місце – Єловецький Дмитро, вихованець художньої студії «АРТ» БЦПР (керівник – Роксолана Фурлет)
2 місце – Татарчук Мілана, вихованка
художньої студії «АРТ» БЦПР (керівник
– Роксолана Фурлет)
3 місце – Сурник Валерія, вихованка
художньої студії «АРТ» БЦПР (керівник
– Роксолана Фурлет)
У номінації «Живопис», ІІ вікова категорія:
1 місце – Менжерес Дарина, учениця
Бучанської ЗОШ №1 (керівник – Наталія
Терещенко)
2 місце – Семирозум Володимир,
учень Бучанської ЗОШ №1 (керівник –
Наталія Терещенко)

Бучанці переможці турніру
з кікбоксингу «WAKO»
Нещодавно відбувся щорічний
турнір з кікбоксингу «FIRST STEP»
серед початківців «WAKO» . На цих
змаганнях наше місто представляли вихованці спортивного клубу кікбоксингу «IPPON».
лизько 200 спортсменів з різних
клубів міста Києва та області зустрілись у запеклих поєдинках, проявивши майстерність, міць, силу духу
та жагу до перемоги.
Бучанці здолали всіх своїх супротивників та стали переможцями турніру.

Б

3 місце – Чорнобай Анна, вихованка
гуртка «Графіка та живопис» БЦПР (керівник – Олеся Шевчук)
У номінації «Графіка», І вікова категорія:
1 місце – Степанович Софія, вихованка художньої студії «АРТ» БЦПР (керівник – Роксолана Фурлет)
2 місце – Яблонська Аліна, учениця КЗ
«Гаврилівський ЗЗСО» №8 (керівник –
Галина Пономар)
3 місце – Величковська Вероніка, учениця КЗ «Гаврилівський ЗЗСО» №8 (керівник – Галина Пономар)
У номінації «Декоративно-вжиткове
мистецтво»:

1 місце – Гулянський Олександр, вихованець гуртка «Вишиванка» БЦПР (керівник – Світлана Федірко).
Вітаємо переможців, призерів, керівників, дякуємо всім учасникам.
Роботи переможців конкурсу будуть
направлені для участі в обласному етапі
Всеукраїнського гуманітарного конкурсу
«Космічні фантазії»

виховання

Малята «Капітошки»
навчаються доброти

За ініціативою міжнародних благодійних організацій у
різних країнах світу відзначають День спонтанного прояву доброти. У світовій практиці існує кілька таких днів
на рік. В Україні – 17 лютого. Саме тому в Дошкільному
навчальному закладі № 5 «Капітошка» дітям влаштували різні заходи, присвячені цьому святу.
едагоги садочка проводили з дітьми тематичні заняття та бесіди: про толерантність та повагу до оточуючих
під час гри «Складемо чарівну квітку доброти», лікували та
турбувались про хворого їжачка, знайомились з хлопчиком
Добриком. А ще навчалися того, що тварина – це не іграшка,
та разом з дорослими формували доброзичливе ставлення до
братів наших менших.
Кульмінацією свята є доброчинна акція «Ми подаруємо радість», де дітки та всі охочі можуть поділитись іграшками, книжечками, речами, які згодом передадуть у дитячий будинок.
Робити добро – це так просто! Утім, виховати в дітях віру
в доброту і допомогти їм проявляти її до інших в реальності
вимагає не лише певних зусиль, а й часу. Оскільки маленькі діти не здатні бачити ситуацію в перспективі, вони ще не
усвідомлюють наслідки. Малята більше зосереджені на собі
та не можуть поглянути на події збоку. Вони ще не замислюються над тим, що відчуває інша людина. Тому приклад дорослих – найважливіший у вихованні доброти.

Учасники:
Ковеня Ілля (розділ кік-лайт
до 47 кг) – І місце
Бовсуновський Михайло
(розділ кік-лайт до 47кг.) – I місце
Кружков Богдан (розділ кік-лайт
до 32 кг) – II місце
Макарчук Богдана (розділ лайтконтакт 50 кг) – II місце
Мерінов Дмитро (розділ лайтконтакт, та кік-лайт до 38 кг) –
I та II місце.
Майже для усіх наших вихованців цей турнір був першим у їхньому
житті.
Бучанська міська федерація кікбоксингу та керівництво клубу кікбоксингу “IPPON” вітає спортсменів з
перемогами та бажає їм і надалі сумлінно працювати та тренуватись, підвищувати свій професійний рівень та
гідно представляти Бучанську ОТГ на
змаганнях різного рівня.

єдина родина

Розваги і конкурси в День
святого Валентина

П

У дитячих будинках України живе понад 100 тис. дітей,
кожному з яких потрібна увага, підтримка та любов. Дуже
важливо розвинути в дитині людяність. Адже сьогодні більшість людей повністю сконцентрована на своєму добробуті
та своїх чадах. Це природно, але якщо хоч трішечки подивитися в бік дітей, які залишилися без батьківського піклування, то можна відчути, як відкривається серце й наповнюється
добротою та потребою допомогти знедоленим дітлахам.
Оксана Гура,
методист дошкільного навчального закладу № 5,
«Капітошка»

«Я піклуюсь про тебе»
Учні другого класу школи №2 також долучилися до
Міжнародного дня спонтанного прояву доброти – поспілкувалися з психологом на тему: “Людина починається з добра”.
а занятті діти обговорили, що таке “доброта”, “добрі
справи та вчинки”. Виконавши вправу “Я піклуюсь про
тебе”, школярі висловили власні думки про те, як можна
проявляти турботу до людей у різних життєвих ситуаціях.
Попрацювавши в групах, діти написали на пелюстках квітки
риси доброї людини та створили “Ромашку доброти”.
Також кожен отримав паперове серце, на якому зміг написати хороші слова-побажання і непомітно протягом дня
підкласти комусь з однокласників чи вчителів. Наприкінці
заняття діти зробили висновок, що добрі безкорисливі
вчинки варто робити щодня, адже добро починається з нас!

Н

14 лютого – день, коли люди відкрито говорять про найпрекрасніше у світі почуття – про кохання.
ього лютневого дня на душі тепло
як ніколи, а повітря заполонили
відчуття щастя і романтики.
У Гаврилівській школі з нагоди свята пройшла конкурсно-розважальна програма «Валентин та Валентина
2020», де були представлені пари із
8-11 класів (8-А – Андрій Кирилюк
і Дар’я Марченко, 8-Б – Олександр
Кононко та Каміла Головачук, 9 –
Владислав Прокопчук та Анна Василів,
10 – Владислав Шатов та Альбіна
Деревінська, 11 – Назар Григоренко та
Катерина Резніченко).
Кожна пара отримала перемогу в певній номінації, а Валентином
та Валентиною стали учні 11 класу.
Різноманітні конкурси, веселі забави,
чарівні танці створили атмосферу радості й тепла. Кожен учасник переконався
в тому, що День закоханих – це свято
чудес, яскравих вражень і кохання.

Ц
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Четвер • 27 лютого
UA:Перший

6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,12:30,15:00,
18:00,21:00,23:10,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
10:40,14:30 Телепродаж.
11:00 Скелетон. ЧС. Альтенберг.
12:40 Плiч-о-плiч.
13:00 Скелетон. ЧС. Альтенберг.
15:10,17:25,5:30 #ВУкраїнi.
15:55,0:00 Бiатлон. ЧЄ. Одиночна
змiшана естафета.
18:20,2:35 Тема дня.
18:50,3:30 Бiатлон. ЧЄ. Змiшана
естафета.
20:25 Д/с «Боротьба за виживання».
21:30,23:40,2:25 UA:Спорт.
21:40,1:15 Схеми. Корупцiя в
деталях.
22:15 Т/с «Епоха честi».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:50
,5:20 «ТСН».
9:25,10:20,18:00 «Життя вiдомих
людей».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку 13».
13:00,14:00 «Свiт навиворiт 10:
Бразилiя».
15:15 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:00 «Щоденник медiума».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Родиннi зв`язки 2».
22:30 «Право на владу».

Iнтер

5:30,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».

10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12:25 Х/ф «Вижити серед вовкiв».
14:50,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть».
18:00,19:00,1:30 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
20:55 «Речдок. Особливий випадок.
Злочинець мимоволi».
23:45 Т/с «Спокуса 2». (12+).

ICTV

4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Секретний фронт.
12:00,13:20 Х/ф «Недiля». (12+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:25,16:20 Т/с «Пес». (16+).
17:00,21:20 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Антизомбi. Дайджест.
22:10 Х/ф «Альфа». (16+).

Новий канал

7:10 Вар`яти. (12+).
9:00 Х/ф «Як позбавитися хлопця за
10 днiв». (16+).
11:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
13:00,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Сахара».
23:20 Х/ф «Колiр ночi». (18+).

СТБ

5:50 Ультиматум. (16+).
9:35 МастерШеф. (12+).
16:25,18:00 Т/с «Слiпа».

17:25,21:55 Вiдлiк часу.
18:50 Один за всiх. (16+).
20:00,22:40 Т/с «Проти течiї».
22:00 Вiкна-Новини.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,2:30 Зоряний шлях.
11:30,3:10 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
17:00 Iсторiя одного злочину.
(16+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Зникаючi слiди».
(16+).
23:20 По слiдах.

ТК «Київ»

9:30,11:20,13:30,18:00 Київськi
iсторiї.
10:00 «Лiкар знає».
11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,
21:00 СТН.
11:10,13:10,15:10,17:09,19:20 Радар.
11:15,13:15,19:30,21:30 Погода.
11:30 Д/с «Безглуздi винаходи», 4 с.
12:00 Телемаркети.
13:20 Служба порятунку.
14:00 Депутатська приймальня.
15:15,17:12,19:25 СТН-Спорт.
15:20 СТН-Панорама.
17:15 «КиївLeaks».
18:15 «Сьогоднi у свiтi».
19:40 Прогулянки мiстом.
19:55 Паспорт UA.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35,0:00 Т/с «Закулiснi iгри», 4 с.
22:25 Київ. Persons.
22:35 Д/с «Безглуздi винаходи», 5 с.
23:05 «Українська Нацiональна
Лотерея».

П`ятниця • 28 лютого
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12:25 Х/ф «Крейсер «Iндiанополiс»:
Iсторiя мужностi». (16+).
14:50,15:40,23:45 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок. Фатальна пристрасть».
18:00,1:35 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,1
6:30,18:00,21:00,23:10,2:00,5:00
Новини.
6:35,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
11:45,13:40 Телепродаж.
12:00 Д/с «Ремесло за
призначенням».
13:10 Д/с «Мегаполiси».
14:00,0:00 Скелетон. ЧС.
Альтенберг. Заїзд 3.
15:30,3:30 Скелетон. ЧС.
Альтенберг. Заїзд 4.
16:40 Погода.
16:55 Д/с «Дикi тварини».
17:25 Схеми. Корупцiя в деталях.
17:55 «VoxCheck».
18:20,2:35 Тема дня.
19:20 Д/с «Свiт дикої природи».
19:55 Д/с «Боротьба за
виживання».
21:30,23:40,2:25 UA:Спорт.
21:40 Перша шпальта.
22:15 Т/с «Епоха честi».

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30,1:20 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44».
(16+).
5:40 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
10:05 Антизомбi. Дайджест.
10:55 Х/ф «Бадьорiсть духiв».
(16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:20,16:20,22:40,1:50 «На трьох».
18:45 Факти. Вечiр.
20:05 Дизель шоу. (12+).

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,4:
35 «ТСН».
9:25,10:20,18:00 «Життя вiдомих
людей».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку 13».
13:00,14:10 «Свiт навиворiт 10:
Бразилiя».
15:25 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:00 «Щоденник медiума».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:25 «Жiночий квартал».
22:15 «Лiга смiху».
0:20 Драма «Австралiя». (16+).

Новий канал

6:00,7:05 Kids Time.
6:05 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
7:10 Вар`яти. (12+).
9:00 Дiти проти зiрок.
11:00,23:50 Х/ф «Блакитна лагуна».
13:00 Х/ф «Повернення до
Блакитної лагуни».
15:00 Х/ф «Блакитна лагуна:
Пробудження».
17:00,19:00 Хто зверху?
(12+).
21:00 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: Прокляття чорної перлини».
2:00 Служба розшуку дiтей.
2:05 Зона ночi.

Iнтер

5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».

СТБ

5:50 Ультиматум. (16+).
9:25 Т/с «Коли ми вдома».
11:20 МастерШеф. (12+).
17:25 Вiдлiк часу.
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00,22:40 Хата на тата. (12+).
21:45 Люфт.
0:25 Євробачення 2020.
Нацiональний вiдбiр.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
9:30,5:40 Зоряний шлях.
11:30,4:00 Реальна мiстика.
12:30 Т/с «Пробудження любовi»,
1 i 2 с. (12+).
15:30 Т/с «Пробудження любовi». (
17:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Свобода слова Савiка Шустера.
0:00 Т/с «Лист надiї», 1 i 2 с. (12+).
1:45 Телемагазин.

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
9:20,11:20,19:50 Якiсне життя.
9:30 М/с «Дiнофроз», 45 с.
10:00 «Лiкар знає».
11:00,13:00,15:00,19:00,21:00 СТН.
11:10,13:10,15:10,19:20 Радар.
11:15,13:15,19:30,21:30 Погода.
11:30 Д/с «Безглуздi винаходи»,
12:00 Телемаркети.
13:20,19:40 Київськi iсторiї.
13:30 М/с «Дiнофроз», 46 с.
14:00 Депутатська приймальня.
15:15,19:25 СТН-Спорт.
15:20 СТН-Панорама.
16:30 Прогулянки мiстом.
16:45 Welness.
17:00 КиївРада-Live.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35,23:05 Х/ф «Iдеальний шторм».
23:00 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:55 Т/с «Вiра», 25 с. (12+).

Субота • 29 лютого

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

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:15,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,0:35,
2:00,5:30 Новини.
9:30 Енеїда.
10:30,13:35 Телепродаж.
10:45 Д/с «Дикi тварини».
11:25,2:25 Бiатлон. ЧЄ. Спринт, 10
км. Чоловiки.
13:00,1:00 Бюджетники.
13:50 #ВУкраїнi.
14:25,4:00 Бiатлон. ЧЄ. Спринт, 7
км. Жiнки.
16:00 Х/ф «Грозовий перевал», 1 с.
17:25 Т/с «Епоха честi».
19:20 Д/с «Вижити в дикiй природi».
20:25 Д/с «Свiт дикої природи».
21:20 Д/с «Боротьба за виживання».
22:00 Х/ф «Служниця». (18+).

Канал «1+1»

6:05,7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 Бойовик «Шанхайський
полудень».

12:10 Комедiя «Отже, вiйна». (16+).
14:15 Бойовик «Команда А». (16+).
16:35,21:30 «Вечiрнiй квартал».
18:30,3:15 «Розсмiши комiка».
19:30,5:20 «ТСН».
20:15 «Українськi сенсацiї».
23:30,0:30 «Свiтське життя».

Iнтер

5:50 «Чекай на мене. Україна».
7:25 Х/ф «Ключi вiд неба».
9:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня».
10:00 «Корисна програма».
11:10 Х/ф «Ласкаво просимо, або
Стороннiм вхiд заборонено».
12:35 Х/ф «Сiм старих i одна дiвчина».
14:10 Х/ф «В бiй йдуть однi «старi».
16:00 Х/ф «Не можу сказати «прощай».
17:45 Т/с «Голос янгола», 1 i 2 с.
20:00 «Подробицi».
20:30 Т/с «Голос янгола», 3 i 4 с.
22:30 Х/ф «Про нього». (16+).

ICTV

5:15 Факти.
5:45 Особливостi нацiональної
роботи.

БЛАНК ПЕРЕДПЛАТИ НА 2020 РІК

7:30,3:15 Я зняв!
8:20 Х/ф «Бадьорiсть духiв». (16+).
10:05 Х/ф «Альфа». (16+).
11:45 «На трьох». (16+).
12:45 Факти. День.
13:00 Дизель шоу. (12+).
14:55 Х/ф «Падiння Олiмпу». (16+).
17:00 Х/ф «Падiння Лондона». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Джек Рiчер». (16+).
21:35 Х/ф «Джек Рiчер 2: Не
вiдступай». (16+).

19:00 МастерШеф. Професiонали.
21:55 Х/ф «Дiамантова рука».

Канал «Україна»

СТБ

5:55 Т/с «Коли ми вдома».
7:50 Т/с «Проти течiї».
17:05 Хата на тата. (12+).

ТК «Київ»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,5:30 Зоряний шлях.
9:00 Т/с «Зникаючi слiди», 9-14 с.
(16+).
15:20 Т/с «Зникаючi слiди». (16+).
17:00 Т/с «Ласкаво просимо на
Канари», 1 i 2 с. (12+).
20:00 Головна тема.

Новий канал

6:00,8:20 Вар`яти. (12+).
7:00,8:15 Kids Time.
7:05 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
10:20 Хто зверху? (12+).
14:10 Х/ф «Сахара».
16:50 Х/ф «Змiшанi». (16+).
19:00 Х/ф «Книга джунглiв».
21:00 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: Скриня мерця». (16+).

21:00 Т/с «Ласкаво просимо на
Канари». (12+).
23:00 Х/ф «Вальс-Бостон».
8:00,12:00 Лiкар знає.
9:00,1:45 Д/с «Безглуздi винаходи»,
6 i 7 с.
9:50,18:55 Якiсне життя.
10:00 Зiрковий смак.
10:50 Веселi старти.
11:25 Welness.

11:35 «Київськi iсторiї».
11:45 Служба порятунку.
13:00 Телемаркети.
14:00 Київ. Persons.
14:10,15:15 Х/ф «Iдеальний шторм».
15:00,17:00,19:00,21:00 СТН.
16:40 Київськi iсторiї.
16:50 Snooker в Українi.
17:15 Т/с «Вiра», 25 с. (12+).
19:25 Т/с «Вiра», 26 с. (12+).
21:30 «Свiтськi хронiки. Вiкенд».
22:05,23:05 Х/ф «Таємниця Аляски».

Недiля • 1 березня
UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:15,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,23:40,2:15,5:3
0 Новини.
9:30 Енеїда.
10:30,13:05 Телепродаж.
10:45 Д/с «Дикi тварини».
11:25,2:35 Бiатлон. ЧЄ. Переслiдування, 12,5 км. Чоловiки.
13:25,4:05 Бiатлон. ЧЄ. Переслiдування, 10 км. Жiнки.
15:00 UA:Бiатлон. Студiя.
15:25 #ВУкраїнi.
16:00 Х/ф «Грозовий перевал», 2
с. (16+).
17:25 Т/с «Епоха честi».
19:20 Д/с «Вижити в дикiй природi».
20:25 Д/с «Свiт дикої природи».
21:20 Д/с «Боротьба за виживання».
22:00 Х/ф «Тебе нiколи тут не
було». (18+).

Канал «1+1»

6:00 М/ф.
6:25,7:10 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:45,10:45 «Свiт навиворiт 11:
Китай».
11:45 Т/с «Родиннi зв`язки 2».
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Голос країни 10».
23:20 Бойовик «Шанхайський
полудень».

Iнтер

6:00 Х/ф «Ласкаво просимо, або
Стороннiм вхiд заборонено».

7:25 Х/ф «Сiм старих i одна дiвчина».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Чудеса свiту 2».
11:00 «Орел i решка. Iвлєєва vs.
Бєдняков».
12:00 «Роман з Ольгою».
14:15 Т/с «Мене звуть Мелек».
17:50 Х/ф «Слiди апостолiв». (16+).
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Код Червоний».
22:25 Х/ф «Я, Тоня». (16+).

ICTV

5:40 Факти.
6:05 Не дай себе ошукати!
7:00,8:50 Громадянська оборона.
7:55 Антизомбi. Дайджест.
9:35,13:00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12:45 Факти. День.
14:10 Х/ф «Джек Рiчер». (16+).
16:35 Х/ф «Джек Рiчер 2:
Не вiдступай». (16+).
18:45 Факти тижня.
20:30 Х/ф «Викрадення». (16+).
22:15 Х/ф «Викрадена 2». (16+).
23:50 Х/ф «Прогулянка висотою».

Новий канал

6:00 Вар`яти. (12+).
7:50 Дiти проти зiрок.
9:45,11:35 Kids Time.
9:50 М/ф «Прогулянки з динозаврами 3D».
11:40 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: Прокляття чорної перлини».
14:40 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: Скриня мерця». (16+).
17:40 Х/ф «Пiрати Карибського
моря. На краю свiту». (16+).
21:00 Х/ф «Ласкаво просимо в рай».
23:10 Х/ф «Блакитна лагуна: Пробудження».

СТБ

6:05 Хата на тата. (12+).
19:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19:55 Один за всiх. (16+).
22:00 Детектор брехнi.

Канал «Україна»

6:30 Сьогоднi.
7:30 Зоряний шлях.
9:00 Т/с «Ласкаво просимо на
Канари». (12+).
12:50 Т/с «Лист надiї». (12+).
16:50 Т/с «Кришталева мрiя».
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с «Кришталева мрiя».
23:10 Т/с «Бiлi троянди надiї».

ТК «Київ»

8:00,12:00 Лiкар знає.
9:00 Д/ф «Українська душа М.
Поплавського».
9:30 Веселi старти.
10:05 Якiсне життя.
10:10 Т/с «Вiра», 26 с. (12+).
11:50 Київськi iсторiї.
13:00 Телемаркети.
14:00 Київ. Persons.
14:10 Зiрковий смак.
15:00 СТН.
15:15,0:45,5:15 «Цивiлiзацiя
Incognita».
15:35 Х/ф «Таємниця Аляски».
17:45 Т/с «Вiра», 27 с. (12+).
19:25 Т/с «Вiра», 28 с. (12+).
21:00 СТН-Тижневик.
22:00 Спорт-Тижневик.
22:20 Т/с «Закулiснi iгри», 5 с.
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:15 «Тут i зараз».

До уваги абонентів – споживачів холодної питної
води з артсвердловини ДП «Підприємства державної
кримінально-виконавчої служби України (№85)»!
В зв’язку зі збільшенням витрат на 1 м. куб. води холодної питної, підприємство
планує переглянути тарифи на водопостачання для мешканців з 14.02.2020р.
Для групи споживачів (населення) приватного сектору та багатоповерхівок:
плата за 1 м. куб. водопостачання – 10,236 грн. (з ПДВ).

1. Про стан сплати податків, зборів та
обов'язкових платежів до бюджету міста
Буча за 2019 рік
2. Про затвердження звіту щодо виконання бюджету міста Буча за 2019 рік
3. Про фінансування місцевих програм
Бучанської міської ради за 2019 рік
4. Про внесення змін до рішення
71 сесії Бучанської міської ради VІI
скликання від 19 грудня 2019 року за
№ 4344-71-VII «Про місцевий бюджет
Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»
5. Про передачу міжбюджетного трансферту на співфінансування об'єктів, що
фінансуються відповідно до «Програми
будівництва, реконструкції та ремонту
об'єктів інфраструктури Київської області на 2016-2020 роки»
6. Про прийняття фактичних витрат на
баланс КП «Бучанське УЖКГ»
7. Про безоплатну передачу автомобіля
з балансу Бучанської міської ради на баланс КНП «Бучанський центр первинної
медико-санітарної допомоги»
8. Про розгляд звернень щодо внесення змін до договорів оренди земельних
ділянок:
8.1. Про розгляд звернення ФОП
Сидоренка О.О. та звернення ТОВ
«Виробниче підприємство «Екохімія»,
вул. Промислова, 2-е, площа 21535 кв.м.
8.2. Про розгляд звернення ФОП
Горєлової Н.Б. та звернення ФОП
Мельника Ю.В., вул. Шевченка, 19-б, площа 400 кв.м.
8.3. Про розгляд звернення ФОП
Лещенко Л.В., вул. М.Гамалія, 39-в, площа 116 кв.м.
8.4. Про розгляд звернення ФОП
Козубовського С.М., вул. Вокзальна, 76д, площа 257 кв.м.
8.5. Про розгляд звернення ФОП
Федоренко І.М., вул. Горького (поруч будівлі № 1), площа 48 кв.м
Про внесення змін до рішення
Бучанської міської ради «Про затвердження Плану соціально-економічного
розвитку Бучанської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021р.р.» від
24.01.2019р. № 2895-53-VII
Про роботу відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської
ради за 2019 рік
9. Про розгляд пропозиції фракції
«Батьківщина» Бучанської міської ради
щодо сплати земельного податку за розміщення елементів енергетичної системи
на території Бучанської міської об’єднаної територіальної громади
10. Про внесення змін до Бучанської
міської програми «З турботою про кожного»
13. Про погодження призначення директора Бучанської міської інклюзивного-ресурсного центру Бучанської міської ради
14. Про внесення змін до штатних розписів структурних підрозділів відділу
освіти Бучанської міської ради
15. Про списання основних засобів з
балансу відділу освіти Бучанської міської ради
16. Про списання основних засобів з
балансу Бучанської Української гімназії
17. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанського

НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. - ЗОШ І-ІІІ ст.» № 3
на баланс Бучанської Української гімназії
18. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанського
НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст.» № 3
на баланс Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ
ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.» № 4
19. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанського
НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст.» № 3
на баланс Бучанської СЗОШ І-ІІІ ст. № 5
з поглибленим вивчення іноземних мов
20. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу відділу освіти Бучанської міської ради на баланс
Бучанської СЗОШ І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивчення іноземних мов
21. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанської СЗОШ
І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивчення іноземних на баланс ДНЗ № 2 «Горобинка»
відділу освіти Бучанської міської ради
22. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанської СЗОШ
І-ІІІ ст. № 5 на баланс ДНЗ № 4 «Пролісок»
відділу освіти Бучанської міської ради
23. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанської
СЗОШ І-ІІІ ст. № 5 на баланс КЗГЗЗСО
І-ІІІ ст. № 8
24. Про списання з балансу основних
засобів та необоротних активів відділу
молоді та спорту
25. Про затвердження місцевої
Програми з фінансування видатків на
реєстрацію речового права на об’єкти
комунальної власності на 2020-2021 роки
26. Про затвердження цільової програми «Бучанської міської об’єднаної
територіальної громади щодо підтримки
комунальних підприємств Бучанської
міської ради і запобігання їх банкрутству
на 2020 рік»
27. Про затвердження «Положення про
порядок функціонування та утримання
кладовищ на території Бучанської міської об’єднаної територіальної громади»
28. Про затвердження детального плану території, орієнтовною площею 1,1
га, для розміщення будівлі громадського
призначення з розташуванням кафе, фітнес-центру, виставкового павільйону автомобілів, магазину автозапчастин з обслуговуючими майстернями та мийкою в
межах вул. Нове Шосе, Лесі Українки та
існуючої житлової забудови в місті Буча
Київської області (коригування)
29. Про затвердження детального плану
території, орієнтовною площею 5,4 га, для
розміщення садибної забудови та зелених
насаджень загального користування в
межах вулиць Мічуріна, Першотравнева,
Вишнева та існуючої садибної забудови в
місті Буча Київської області
30. Про внесення змін до матеріалів
містобудівної документації, а саме: «Про
розробку матеріалів детального плану території, орієнтовною площею 5,1 га, для
розміщення житлової садибної, забудови
на території Луб’янського старостинського округу Бучанської міської ради
31 Про вирішення питань регулювання
земельних відносин громадян, підприємств, установ та організацій
32 Депутатські запити
33 Різне

Втрачений військовий квиток на ім’я Костюченко Сергій Петрович № НУ
8813408 вважати недійсним.
Втрачено посвідчення дитини з багатодітної сім’ї ДБ 068459 від 04.05.2016 р., видане Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Бучанської міської ради
на ім’я Нікольська Анастасія Олександрівна, вважати недійсним.
Втрачене приписне посвідчення, видане Ірпінським військовим комісаріатом на
ім’я Раїлко Владислав Анатолійович, вважати недійсним.
Втрачений державний акт на право приватної власності на землю, виданий на
підставі рішення виконкому Ірпінської міської ради народних депутатів №34/9
від 22.02.2000 р. зареєстрованого в Книзі записів державним актів на право приватної власності на землю за №883 Ірпінської міської Ради народних депутатів від
07.04.2000 р. на ім’я Фоміченко Галини Сергіївни, вважати недійсним.

Управління праці та соціального захисту

К

Інформація для учасників антитерористичної операції!

абінет Міністрів України 12 липня 2017 року ухвалив Постанову № 497 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції», згідно з якою психологічна реабілітація учасників антитерористичної операції
(учасники бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни) буде здійснюватись на підставі тристороннього договору між ветераном, органом соціального захисту населення та суб’єктом надання послуг із психологічної реабілітації.
Учасник антитерористичної операції може самостійно обрати реабілітаційну установу для проходження реабілітації, після цього звертається з відповідною заявою до
управління соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного місця проживання, де перевіряється заклад на відповідність встановленим вимогам. До заяви додається копія посвідчення учасника бойових дій/особи з інвалідністю внаслідок війни та
копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції.
Після цього укладається тристоронній договір, який передбачає безготівкове перерахування коштів суб’єктам реабілітації за надані послуги, після підписання відповідного акта. При
цьому гранична вартість реабілітаційних послуг визначатиметься щороку Мінсоцполітики.
За більш детальною інформацією учасники бойових дій та інваліди війни,
які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, жителі м. Буча,
можуть звернутись в Управління праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, яке розташоване за адресою:
бульв. Б. Хмельницького, 5/5-а, каб. № 6 та/або за тел. 49-903.

ОГОЛОШЕННЯ

В

ідповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555 повідомляємо про початок
проведення громадських обговорень з питань розгляду матеріалів «Детальний
план території, орієнтовною площею 0,86 га, для будівництва та обслуговування
об’єктів транспортної інфраструктури (автовокзал) та об’єктів торговельного і
побутового призначення в межах вул. Горького, колій Південно-Західної залізниці
та залізничного вокзалу в м. Буча Київської області», згідно рішення Бучанської
міської ради №4524-73-VII від 30.01.2020 р. Площа детального плану території –
орієнтовно 0,86 га.
Матеріали ДПТ в повному обсязі, в т.ч. ТЕП, висвітлені на офіційному веб-сайті
Бучанської міської ради
- Замовник ДПТ – КП «Бучабудзамовник».
- Розробник ДПТ – ФОП Новохатня Ю.В.
- ГАП - М.Е. Третяк.
- Місце ознайомлення з проектними матеріалами –у відділі містобудування та
архітектури
Бучанської міської ради та на офіційному веб-сайті Бучанської
міської ради.
На виконання п.6-1. Постанови КМУ від 25.05.2011 р. №555:
- строк подання зауважень та пропозицій з 20.02.2020 р. по 20.03.2020 р.
Пропозиції можна реєструвати:
в ЦНАПі Бучанської міської ради
на електронну пошту за посиланням gromada@bucha-rada.gov.ua
на поштову адресу Бучанської міської ради: Київська область, м. Буча,
вул. Енергетиків, 12, 08292
Відповідальна особа з розгляду пропозицій :
директор КП «Бучабудзамовник», Гребенюк Анатолій Костянтинович;
начальник відділу містобудування та архітектури, Наумов Вадим Юрійович.
На виконання п.7 Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555:
- громадські слухання з питань розгляду матеріалів містобудівної документації
відбудуться
12.03.2020 р. 0 15-00 год в приміщенні Бучанської міської ради (актова зала; І-й
поверх)

Втрачене посвідчення учасника бойових дій № 055335, видане Головним управлінням
Національної гвардії України на ім’я Дежін Іван Васильович, вважати недійсним.
Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, видане на ім’я Плугатирьов Семен
Ігорович, вважати недійсним.
Втрачене Приписне до призивної дільниці на ім’я Левківський Сергій Васильович, 24
липня 1981 року народження, вважати недійсним
Втрачений диплом, виданий Донецьким політехнічним інститутом на ім’я Алексеєв
Павло Анатолійович, вважати недійсним.
Втрачене приписне свідоцтво, видане у м. Донецьк на ім’я Алексеєв Павло Анатолійович,
вважати недійсним.
Втрачений військовий квиток, виданий у м. Донецьк на ім’я Алексеєв Павло
Анатолійович, вважати недійсним.
Втрачені диплом НІДПСУ за спеціальністю «Облік і аудит», диплом №КХ 44916127 на
ім’я Мінайлюк Сергій Валентинович вважати недійсними.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Порядок денний пленарного
засідання 74 сесії VII скликання 27
лютого 2020 року
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З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

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

ДІЛОВИЙ ТИЖДЕНЬ

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

№ 7 від 20 лютого 2020 року
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Актуально
______________________________________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)
______________________________________________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
«АМІК УКРАЇНА»
______________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

Код за ЄДРПОУ - 30603572
______________________________________________________________________

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання.
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «АМІК УКРАЇНА»,
що знаходиться за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 68
тел. 0800-501-110., E-mail: info@amicenergy.com.ua
______________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Планованою діяльністю передбачається реконструкція існуючої багатопаливної
автозаправної станції по обслуговуванню автотранспорту (заправки світлими нафтопродуктами та зрідженим вуглеводневим газом), що знаходиться за адресою:
Київська обл., с.м.т. Ворзель, вул. Ковельська, 2.
Технічна альтернатива 1.
Реконструкція АЗС передбачає розміщення 2 підземних резервуарів рідкого моторного палива об’ємом 40 м³ кожний і 1 підземного резервуара для скрапленого вуглеводневого газу об’ємом 20 м³, 2 паливо роздавальні колонки (ПРК) на 3 види палива, 1
паливо роздавальна колонка (ПРК) на 4 види палива (суміщена з ЗВГ) та 1 швидкісна
колонка на два роздавальні рукави і два рукави для видачі добавки до палива ADBLUE.
Технічна альтернатива 2.
Розглядалось питання, щодо облаштування на території АЗС надземного АГЗП модульного типу повної заводської готовності загальним об’ємом 9,9 м3 для СВГ.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Реконструкція передбачається на території вже існуючої АЗС, яка знаходиться за
адресою: Київська обл., с.м.т. Ворзель, вул. Ковельська, 2.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Оскільки реконструкція АЗС проводиться на вже існуючій земельній ділянці, то
враховуючи даний факт територіальна альтернатива 2 не розглядається.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Територія розміщення об’єкту вільна від безпосередньої близькості до об’єктів
спортивно-оздоровчого, курортного і рекреаційного призначення, пам’яток архітектури, історії і культури. Встановлено, що діяльність, та зокрема реконструкція АЗС
має ряд соціально-економічних переваг, серед яких варто виділити: створення робочих місць з сучасними умовами праці; збільшення надходжень у бюджет за рахунок сплати підприємством податків; покращення економічного потенціалу регіону;
забезпечення користувачів пальним з високими показниками якості. Крім того, на
АЗС передбачається облаштування дільниці для відпуску СВГ, який має більшу економічну доцільність використання користувачами, порівняно з рідкими видами моторного палива за рахунок відносно невисокої вартості.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).
Відповідно до табл.10.9 ДБН Б.2.2 – 12: 2019 «Планування і забудова територій» існуюча АЗС відноситься до типу «А», категорії ІІ - середня. Багатопаливна АЗС по обслуговуванню автотранспорту (заправлення світлими нафтопродуктами та зрідженим
вуглеводневим газом) та надання супутніх послуг знаходиться по вул. Ковельська,
буд.2 в с.м.т. Ворзель Київської області в межах відведеної земельної ділянки (без необхідності додаткового відведення землі) площею 0,8184 га. Кадастровий номер земельної ділянки: 3210945600:01:078:0001.
До складу існуючої АЗС входять наступні будівлі і споруди: ПРК 4-ох продуктові на
8 роздаточних рукавів (2 шт.); колонка на два роздаточні рукава (швидкісна 1 шт.); навіс над заправною галереєю; підземні резервуари рідкого моторного палива в кількості 3 шт. об’ємом 25 м3 і один об’ємом 50 м3; зливний колодязь; надземний резервуар
для СВГ (1 шт.) об’ємом 10 м3; очисні споруди; операторна; резервуари для протипожежного запасу води; свердловина та інформаційне табло. Передбається реконструкція наступних будівель і споруд: операторна; заправна галерея; навіс над заправною
галереєю; парк для палива; АГЗП; очисні споруди; резервуари для протипожежного
запасу води; свердловина. Реконструкція АЗС передбачає розміщення 2 підземних
резервуарів рідкого моторного палива об’ємом 40 м³ кожний і 1 підземного резервуара для скрапленого вуглеводневого газу об’ємом 20 м³, 2 паливо роздавальні колонки (ПРК) на 3 види палива, 1 паливо роздавальна колонка (ПРК) на 4 види палива
(суміщена з ЗВГ) та 1 швидкісна колонка на два роздавальні рукави і два рукави для
видачі добавки до палива ADBLUE. Автозаправна станція буде здійснювати реалізацію трьох марок автомобільних бензинів (Premium – 95; А-95-Євро-5; А-95-Євро-5),
двох марок дизельного палива (ДП-3-Євро-5; ДП Premium – Євро-5) та скрапленого
вуглеводневого газу (СВГ). Розрахункова потужність об’єкту - 650 заправок/добу.
Режим роботи АЗС – цілодобово, 365 днів на рік. Кількість змін на добу – 3, тривалість зміни – 8 годин. Кількість працівників – 7 чоловік.
Тривалість реконструкції становить 3 календарних місяці.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1.
При провадженні планової діяльності необхідним фактором є:
дотримання об’ємів дозволених викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел;
дотримання дозволених рівнів еквівалентного та максимального рівня звукового
тиску в процесі ведення діяльності;
забезпечення допустимих рівнів соціального ризику та ризику впливу об’єкта на
здоров’я та життя населення;

проведення планової діяльності в межах відведеної земельної ділянки;
дотримання вимог чинного санітарно – епідеміологічного законодавства.
При цьому враховуються екологічні, санітарно-епідеміологічні та містобудівні обмеження, які регламентуються наступними нормативними актами:
«Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних
джерел», затверджених Наказом Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України від 27.06. 2006 р. під № 309.
Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному
повітрі населених місць, затверджені Т.в.о. головного санітарного лікаря України С.В.
Протасом 03.03.2015 р.
- Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 р. № 173.
- ДСанПіН 145-11 «Державні санітарні норми і правила утримання територій населених місць» (затвердженими наказом МОЗ від 17.03.2011 р. №145, зареєстрованим у
Мінюсті 05.04.2011 р. за №457/19195).
- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій».
- ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».
щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1.
Дотримання вимог чинного санітарно – епідеміологічного законодавства, а також
протипожежних розривів між будівлями та спорудами АЗС.
щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1.
З врахуванням особливостей ділянки розміщення АЗС, для її облаштування передбачені наступні заходи:
- вивезення зайвого насипного ґрунту та уламків від корита під запроектовані майданчики з твердим покриттям та запроектовані споруди на ґрунтовий полігон відходів;
- обладнання всіх колодязів на інженерних мережах і спорудах в радіусі 50 м подвійними кришками із заповненням простору між ними на висоту не менше 150 мм;
- облаштування АЗС штучною мережею блискавковідводу та заземленням;
- забезпечення дотримання протипожежних вимог за рахунок відповідного інженерного оснащення АЗС;
- забезпечення своєчасного вивезення будівельних та інших видів відходів з території об’єкта;
- удосконалення дорожнього покриття після проведення монтажних та будівельних робіт, а також нанесення необхідної дорожньої розмітки.
щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1.
Упорядкування території АЗС, її озеленення та забезпечення достатнім рівнем інженерних комунікацій для дотримання нормальних умов функціонування.
щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1.
- клімат і мікроклімат: вплив відсутній. Зміни клімату та мікроклімату внаслідок
реконструкції об’єкта не відбуватиметься;
- повітряне середовище: під час проведення будівельно-монтажних робіт та при
безпосередній експлуатації АЗС будуть здійснюватись викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в межах допустимих значень;
- акустичне середовище: при проведенні будівельно-монтажних робіт та діяльності
об›єкту буде здійснюватись незначний акустичний вплив в межах допустимих значень;
- геологічне середовище: вплив відсутній;
- ґрунти: можливий незначний вплив за рахунок тимчасового накопичення будівельного сміття та паливно – мастильних матеріалів від роботи техніки. При нормальних умов експлуатації об’єкта вплив на ґрунти мінімальний;
- водне середовище: можливий незначний вплив за рахунок утворення побутових,
господарських та зливних стоків;
- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: на середовище перебування, зміну
та порушення видового різноманіття, а також шляхи міграції тварин і птахів експлуатація об’єкта не вчинить шкідливого впливу. Об’єкти природно-заповідного фонду
та курортної зони в районі та в безпосередній близькості до об’єкту відсутні;
- навколишнє соціальне середовище: вплив діяльності об’єкта на здоров’я населення оцінюється, як прийнятний;
- навколишнє техногенне середовище: вплив відсутній;
- культурна спадщина: вплив відсутній, оскільки в районі розташування планованої діяльності відсутні об’єкти, які мають історично – наукову та культурну цінність.
щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1.
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля допустимі для проведення
реконструкції АЗС на земельній ділянці, що знаходиться за адресою: Київська обл.,
с.м.т. Ворзель, вул. Ковельська, 2.
щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3
Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).
Планова діяльність належить до другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, відповідно до ч. 3, п. 4, абзац 2, ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля».
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на
довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного
транскордонного впливу (зачеплених держав).
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля проводиться у відповідності з п.2. ст.6
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» під № 2059 – VIII від 23.05.2017 р.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на до-

Суспільство

Як провести Колодія
разом з дітками?

Що знає сучасна дитина про це свято? Найчастіше: є такий день, коли
частують млинцями. Проте, за народними традиціями, це аж тиждень, у
якому кожен день має своє значення та завдання. Якщо адаптувати їх для
дитячого віку, стародавнє свято стане незабутнім. Цього року Колодій
припадає на тиждень з 24 лютого по 1 березня.

І

сторія говорить нам про те, що воно
зародилося ще в стародавній слов›янській язичницькій культурі. Люди здавна на Колодія випікали млинці, як символ тепла, сонця, перемоги весни над
зимою. І на знак цієї перемоги спалювали опудало Зими.
У стародавні часи це свято не обходилося без катання на конях, а юнаки
намагалися до Колодія обзавестися саньми і покатати дівчат. Молоді пари обов’язково
брали участь у таких розвагах.
Упряжки з кіньми з дзвониками і веселим сміхом вершників
ганяли за годинниковою стрілкою навколо сіл, намагаючись
розбудити природу і відлякати
зиму.
Діти та підлітки каталися
на прикрашених гойдалках.
Традиційно влаштовували цікаві та веселі ігри. У цей час
старші хлопці і дівчата залицялися одне до одного і шукали собі наречених, щоб після
Великодня зіграти весілля.
У наш час ми можемо теж наповнити це свято веселощами
та добрими традиціями. Щоб
через багато років наші діти передали
любов до Колодія нашим онукам.

Що саме робити у СВЯТКОВИЙ
ТИЖДЕНЬ
ЗРОБИТИ ОПУДАЛО (ЛЯЛЬКУ)
Колодія на початку святкового тижня. Варіантів безліч – від ляльки з тканини, мотанки до простої паперової зі
склеєного конусу бумаги. Важливий
нюанс: не варто малювати обличчя,
адже кінцева мета такої іграшки – бути
спаленою. Наші пращури вірили: якщо
зробити опудало Колодія з обличчям,
воно почне робити погані вчинки. Тож
ляльку краще створити в синьо-білих
кольорах, як Снігову Королеву, а обличчя – у формі порожнього білого кола,
млинця, хмарки, сонечка (воно уособлюватиме холодне зимове сонце).

ПРИГОСТИТИ
НУЖДЕННИХ.
Якщо у вас є старенькі, малозабезпечені
сусіди чи знайомі, хай і не дуже близькі вам – занесіть їм частування. Або ж
приготуйте млинці для малечі у дворі.
Ще варіант – хай син чи донька вирішать, кому потрібна підтримка, кого б
вони хотіли почастувати: наприклад,
дитину, яку у школі ображають.

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 ,Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.
______________________________________________________________________
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:
Департамент екології та природних ресурсів
Київської обласної державної адміністрації,
01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А
тел. +38(044) 279-01-58, факс. +38(044) 234-96-15
E – mail: eko.koda@ukr.net
Адреса офіційного веб-сайту: http://ecology-kievoblast.com.ua/
Контактна особа: Начальник відділу оцінки впливу на довкілля
Мовчан Сергій Сергійович
______________________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону
та контактна особа)

СВЯТо
ПОКАТАТИСЯ НА КОНЯХ, поні, на
санчатах. Адже в цей день зять обов’язково так розважав тещу. Хай це стане
ритуалом для всієї родини.
ГОТУЄ ТАТО РАЗОМ З ДІТЬМИ. На
тещині вечори готували ласощі чоловіки. Можна навіть довірити створення
вечері найменшим членам родини.
ВЛАШТУВАТИ ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
чи театралізовану сценку.
Можна на теми народних обрядів
на Колодія. Якщо ж дитина замала, то
розіграйте коротеньку казку про те,
як Весна вигнала Зиму. Перевдягання,
гримування, управління ляльками — це
люблять майже всі діти.
ПОЇСТИ МЛИНЦІВ.
Повечеряти разом родиною!
Звичайно, у меню мають бути
млинці. Влаштувати змагання
на швидкість їх поїдання (саме
так робили колись).
ЗАСПІВАТИ. У цей день
з усіх домівок лунали співи. Вивчіть разом пісню про
Колодія або ж влаштуйте караоке чи гру зі співом.
ВІДГАДАТИ
ЗАГАДКИ.
Доречними будуть веселі питання про явища природи,
пори року, народні традиції –
для дітей відповідного віку.

ПРИВІТАТИ. Намалювати листівки,
зателефонувати чи відвідати рідних: тітоньок і дядечків, бабусь і дідусів, хрещених.
ВИКИНУТИ Весь НЕПОТРІБ.
Переберіть старий одяг, іграшки, інші
речі. Звільніть оселю, щоб весні було
куди принести щось нове. Можливо,
якісь непотрібні вам речі у гарному
стані, тож варто віддати їх нужденним.
Ці благодійні вчинки можуть стати доброю традицією для вашої дитини.
ПОБОРОТИ СТРАХИ. Для дитини типовим є страх темряви або ж жахливих
персонажів. Можна намалювати страх та
спалити папірець (або прикріпити його
до Колодія та потім знищити разом), або
виліпити з пластиліну і…розкатати, перетворити на щось приємне.
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Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і
пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде отримання Дозволу на виконання будівельних робіт.
______________________________________________________________________

ПЕРЕТЯГУВАТИ
КАНАТ.
Ця та інші народні ігри безумовно додадуть веселощів.
ЗАВІТАТИ НА МАСОВІ ГУЛЯННЯ.
Знайдіть в парках чи інших громадських місцях гуляння, вікторини та
ігри, хороводи, концерти.
СПАЛИТИ Колодія. На багатьох
гуляннях влаштовують спалювання
опудала.
А вдома треба попрощатися з лялькою, яку робили на початку тижня.
Якщо дитина маленька і їй сумно,
зробіть ляльку Весни (таку саму, але в
яскравих тонах, з усміхненим обличчям). Хай цей маленький талісман зігріває серце вашій родині.
Підготувала
Ірина Паясь

ЦІКАВі факти

Папуги мають імена,
які їм обрали батьки

Науковці встановили, що папуги-батьки дають своїм пташенятам унікальні імена, які птахи
потім використовують все життя,
пише портал ScienceNOW.
ксперимент проводився за допомогою
зеленохвостих горобиних папужок
Forpus passerinus, що гніздяться в опорах
огорожі у Венесуелі. У 1987 році вчені
помістили в порожнисті стовпи штучні
гнізда, обладнані великою кількістю відео- і аудіоапаратури. У дикій природі F.
passerinus зазвичай мешкають в порожніх
стовбурах дерев на великій висоті, тому
незвичайна венесуельська колонія папужок є частим предметом дослідження.
Науковці поспостерігали, що папуги
видають велику кількість звуків і можуть
так само як люди вивчати їхні нові поєднання протягом усього життя. Тому ці
птахи є зручним об’єктом для вивчення
мови. Автори нової роботи стежили за
20 парами папужок, у яких вилупилися
пташенята. Дослідникам було відомо, що
птахи відгукуються на певну комбінацію
звуків, унікальну для кожного папужки –
своєрідний аналог імені. Вчені перемішали кладки у 12 парах, тож пташенят виховували не їхні біологічні батьки. Решта 8
пар служили в якості контролю.
Ідея вчених полягала в наступному:
якщо унікальна комбінація звуків має
генетичну природу, то імена папужок будуть нагадувати звуки, що видаються їхніми біологічними батьками, незалежно
від того, виховували вони своїх пташенят
чи ні. Якщо ж імена пташенятам дають дорослі, що їх виховують, то вони не будуть
схожі на крики справжніх батьків.
Виявилося, що комбінація звуків, з
якою себе ідентифікували пташенята,
являла собою злегка змінену комбінацію,
яку часто використовували ті птахи, які
виховували новонароджених F. passerinus.
Тобто саме мова опікунів слугувала матрицею для вибору пташенятами свого
імені, незалежно від того, чи були «опікуни» справжніми батьками чи ні.
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вкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про
оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої
від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури
оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує
недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її
провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будьякі зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному
веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому
органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
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Увага! Конкурс

№ 7 від 20 лютого 2020 року
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Косарєва Валерія Івановича,
директора ПП «Ладопроект»

Мохненко Ольгу Володимирівну,
директора Бучанської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №1 БМР Київської області

Кучу Михайла Михайловича,

головного спеціаліста юридичного відділу БМР

Левчука Валерія Івановича,
сторожа господарського сектору БМР

Муза Антонівна Тітова

Нехай душа у вас ніколи
не старіє,
На білій скатертині будуть
хліб і сіль,
Своїм теплом вас завжди
сонце гріє
Слова подяки линуть
звідусіль.
В житті нехай все буде,
що потрібно,
Без чого не складається
життя,
Любов, здоров’я, щастя,
дружба
Та вічна нестаріюча душа.

Всеукраїнський тематичний конкурс
малюнків «Озеленення України»

До участі в конкурсі запрошують усіх дітей та молодь віком від 5 до 15 років. Триватиме він з 4 по
28 лютого 2020 року.
роведення конкурсу малюнків у рамках роєкту
«Озеленення України» має за мету заохотити обдаровану і талановиту молодь до збереження природи,
відновлення екосистеми, розвитку екологічної свідомості та креативних ідей щодо збереження природи.
Конкурс пройде у кілька етапів:
І етап (з 4 по 28 лютого 2020 року) – виготовлення
та представлення робіт;
ІІ етап (з 1 по 5 березня 2020 року) – визначення
переможців Конкурсу;
ІІІ етап (8 березня 2020 року) – нагородження переможців.
Тематика малюнків:
• Озеленення України;
• Екологія;
• Збереження планети;
• Дерева, парки та алеї;
• Разом ми врятуємо планету!
Переможців визначатимуть у двох вікових групах:
від 5 до 10 років; від 11 до 15 років.
Вимоги до робіт:
• малюнки виконуються олівцями, олійними, акварельними фарбами у довільній графічній, живописній формах;
• малюнки мають бути виконані на папері формату не

П

Дошкільнята

більше А2;
• на конкурс подається фото/скан малюнка обраної
тематики;
• у листі обов’язково вказується ПІБ, вік та місце навчання, адреса проживання, контактний телефон
батьків, тематика;
• один учасник може подати по 1 малюнку з кожної тематики (максимум 5 малюнків).
Експертне журі обере 30 переможців! Автори найкращих робіт отримають від організаторів дипломи
переможців та цінні подарунки в стінах українського
парламенту!
Фото/скан малюнків надсилати на адресу:
greening.zeichnen@gmail.com

НАША ГОРДІСТЬ

Чудові результати
в навчанні

Учениця 4-А класу школи №3 Осіпова Олеся взяла участь у конкурсі «Олімпіс 2019 - Осіння сесія».
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Олег Покрасьон,
в.о. старости Гаврилівки і Тарасівщини

Надія Михайлівна Лашко

Бажаємо Вам довгих років життя,
здоров’я та достатку.
Щиро з ювілеєм
вітаємо,
Здоров’я, щастя,
удачі бажаємо!
Хай кожна днина
буде гожа,
Нехай благословляє
Мати Божа,
Нехай Ангел Божий
поруч Вас крокує,
А Господь хай
многих літ дарує!

Маленькі лікарі

Вихованці старшої логопедичної групи «Казка» садочка «Горобинка» брали участь у грі
«Лікар та пацієнт».

М

Олег Покрасьон,
в.о. старости Гаврилівки і Тарасівщини

аленькі лікарі проявляли уважне і чуйне ставлення до своїх пацієнтів, правильно використовували предмети-замінники і давали гарні
поради щодо зміцнення свого здоров’я.
Це підтверджує те, що дітки вчаться ставати добрими та успішними членами громади.

СПОРТ

Команда
Наталії Снєгірьової
блискуче виступила
на Mazepa Championship

часників чемпіонату – близько 400 із різних куточків України, у вагових групах було навіть до 20 суперників. Тож, аби дійти до фіналу, каратисти відстоювали по 4-5 боїв.
– Нас попереджали, що буде важко, але ми все одно
поїхали. Вирішили вчитися у сильних! – зізналася тренер Наталія Снєгірьова. – І ми впевнено йдемо вперед.
Команда відпрацювала Супер! Я дуже пишаюсь всіма
Головний редактор: Ірина ЛЕВЧЕНКО
Адреса редакції: 08292, Буча,
вул. Києво-Мироцька, 104-б,
тел.: (04597) 48-305; (098) 468 14 96.

леся отримала дипломи І ступеня за чудові результати з математики, біології і природознавства, з англійської мови, інформатики, з української
мови та літератури.
Ми всі пишаємося здобутками маленької розумниці і бажаємо й надалі йти до своєї мети та здобувати освіту, яка допоможе реалізуватись у житті.

СОНЯШНИК

Найкраще виконання
музики у Дар’ї

Талановита 13-річна бучанка Дар’я Духовська,
учениця школи № 5, здобула вагомих досягнень у різних напрямах. у вивчені англійської
мови, у танцях – разом зі зразковим хореографічним колективом «Фантазія»…
сьогодні ми вітаємо Дар’ю з
першим місцем в
одній з номінацій –
гри на фортепіано
на міжнародному
фестивалі-конкурсі «СОНЯШНИК».
Це результат невпинної
роботи
над собою самої
дівчинки,
підтримки батьків і
бездоганного викладання мистецтва музики педагогом Бучанської
школи
мистецтв
ім. Л. Ревуцького
Іриною Буряк.

А

Бучанські спортсмени «Київської обласної Федерації Фінікс Карате» взяли участь у Відкритому чемпіонаті Полтавської області «Mazepa
Championship» (World Kyokushin Budokai, WKB)
серед дітей, юнаків, юніорів, дорослих і ветеранів у розділі «куміте».
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вами, ви всі – переможці. На крок ближче до МРІЇ!
Дякую батькам за всебічну підтримку, дякуємо організаторам за сильні та добре організовані змагання!
Каратисти Снєгірьової привезли до Бучі гідний результат: три перших та по одному друге і третє місця.
Вітаємо сильну команду, яка впевнено йде до перемоги!

e-mail: buchanews@ukr.net
www.bucha-rada.gov.ua
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