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Розвиток громади –

запорука комфортного життя кожного
Ми всі маємо великі мрії й маленькі
бажання, що виникають кожного дня.
І саме і з цих щоденних незначних моментів складається наше життя, його
настрій, яскравість і відчуття щастя.

У Бучу приїдуть художники
з усієї України

12 – 13 вересня у місті відбудеться Всеукраїнський
пленер акварелістів, які створять живописні серії
на полотні.
Закінчення на стор. 2.

Політична реклама

А

що таке щодення – це теплі оселі й освітлені вулиці; це тротуари і дороги, якими ми ходимо і їздимо; парки і сквери,
у яких набираємося енергії; дитячі й спортивні майданчики; сучасний освітній простір – школи, дитячі садочки й
заклади для позашкільного життя; ЦНАПи й амбулаторії у вас в мікрорайоні. Це можливість працювати й відпочивати,
займатися спортом і творчістю, розвивати свій бізнес і культурний простір.
Приємно констатувати, що Бучанська об’єднана територіальна громада не словом, а ділом підтверджує своє прагнення до якісного і комфортного життя кожного її жителя. Розбудовується інфраструктура, впроваджуються нові проєкти. А також у нас турбуються про майбутнє всієї планети. Ми вже повідомляли, що наша громада доєдналася до
світової ініціативи «Вільний місяць без пластику», у сьогоднішньому номері ви дізнаєтесь про дієві кроки, зроблені
екоактивістами у цьому напрямі.

Вибори-2020

Крок на випередження

Країна вже починає активну підготовку до проведення місцевих
виборів: відбулось перше засідання Бучанської міської Територіальної виборчої комісії Київської області.
оронавірусна епідемія торкнулася всіх без винятку сфер життя, і політичної також.
Бучанський міський голова Анатолій Федорук видав розпорядження,
аби у громаді завчасно розпочалася підготовка не лише до виконання заходів в умовах пандемії та карантину в день проведення виборів, а й під
час роботи виборчої комісії, підготовки дільниць для голосування.
Йдеться про здійснення комплексу заходів, серед яких – про матеріальне забезпечення членів комісій, яке необхідне для безпечного проведення
місцевих виборів і про додаткові витрати на закупівлю засобів захисту.
– На території громади сотні людей будуть задіяні у виборчому процесі:
члени комісій, спостерігачі, представники правоохоронних органів, – зазначив Анатолій Федорук. – Кожну з цих дільниць необхідно забезпечити
достатньою кількістю дезінфекційних засобів, масками, термометрами
для проведення температурного скринінгу.
Уже на сьогодні для цих потреб закуплено сертифіковані в країні 15 тисяч масок, понад 50 літрів дезрозчинів.
З огляду на потреби, буде поповнюватись запас всіх необхідних засобів
з метою недопущення поширення COVID-19.
Закінчення на стор. 2.

К

благоустрій

Зробимо місто чистим
разом!

У Бучі завершується монтаж
першого сучасного контейнерного майданчика для збору побутових відходів по вулиці Лєха
Качинського, 4в (мікрорайон
Мельники).
айданчик буде обладнано системою індивідуального доступу: жителі матимуть ключ-картку,
яка його відкриватиме.

М

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

Стор. 2.

«Настав час йти й робити»:

Відкритий форум прихильників партії
«ЗА Майбутнє» на Київщині закликав
єднатися заради ефективних змін
На Київщині відбувся Відкритий форум прихильників партії «ЗА Майбутнє», який об’єднав людей
справи заради досягнення спільної мети – побудови ефективної держави із сильними регіонами
та заможними громадянами.

У

заході взяли участь голова Київського обласного осередку партії «ЗА Майбутнє» Ярослав
Москаленко, лідер партії «ЗА Майбутнє» Ігор Палиця,
голова депутатської групи «ЗА Майбутнє» у Київській
облраді Ярослав Добрянський, керівниця жіночого
крила партії Ірина Суслова, міські голови та депутати
Київщини, аграрії, підприємці й громадські діячі.

Закінчення на стор. 3.

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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ОФІЦІЙНО
Вибори-2020

Як обиратимемо

Про деякі новели виборчого законодавства під час вебінару
розповіли виконавчий директор
Асоціації міст України Олександр
Слобожан та член Центральної виборчої комісії Сергій Постівий.
Для підвищення рівня
легітимності
«Система визначатиметься з огляду
на кількість виборців, які мають право голосу станом на 1 серпня 2020 року.
Мажоритарна система (самовисування)
буде запроваджена у населених пунктах із
чисельністю виборців менш як 10 тисяч.
Але водночас суб’єктами висування тут
можуть бути і політичні партії. Щодо виборів сільських, селищних та міських голів,
то для них також залишили можливість і
самовисування, і висування через партійні
осередки», — зауважив О. Слобожан.
Два тури голосування буде запроваджено в містах із чисельністю виборців
понад 75 тисяч, тобто діятиме система
абсолютної більшості. Отже, якщо в
першому турі кандидат не набере понад
50 відсотків голосів, оголошуватиметься другий тур. Досі така система діяла у
великих містах із чисельністю виборців
понад 90 тисяч. У громадах, де проживає менш як 75 тисяч виборців, діятиме
система відносної більшості. Тобто переможцем буде визнано того, хто набере
більше голосів.
Імперативний мандат
Депутат місцевої ради, обраний від політичної партії (у громадах із кількістю
виборців понад 10 тисяч), може бути відкликаний, зокрема, якщо його діяльність
не відповідає програмі партії чи її осередку, якщо він не ввійшов до фракції місцевої організації партії чи був виключений
фракцією з неї. Це стосуватиметься депутатів, обраних і за мажоритарною системою від політичної партії, і за партійними списками. Після відкликання такого
депутата обраним вважається наступний
кандидат зі списку партії або призначаються проміжні вибори, якщо це стосувалося депутата-мажоритарника.

АКТУАЛЬНО

Київська обхідна дорога –
знайомство з проєктом

Голова Укравтодору Олександр Кубраков провів презентацію проєкту Київської обхідної дороги для представників державної та обласної влади,
народних депутатів та громадськості.

О

бхідна дорога – це один з ключових
перспективних об‘єктів програми «Велике будівництво», ініційованої
Президентом України. Розпочинається
його реалізація в 2020 році. Даний проєкт є важливим як для столиці, так і для
Київської області та всієї держави.
«Великий обсяг вантажів, що перевозиться автошляхами області часто становить проблему як для Києва,

благоустрій

Зробимо місто
чистим
разом!
Закінчення. Початок на стор. 1.

Ключ-картку можна отримати в Центрі
надання послуг з вивезення відходів
м. Буча за адресою: бульвар Б. Хмель
ницького, 4. офіс 9.
Графік роботи:
понеділок – п’ятниця: 8.00 - 18.00, субота: 10.00 - 14.00.

Вибори-2020

Старости
Старости віднині не обираються шляхом прямих виборів. Саме тому із «тіла»
Виборчого кодексу України згадки про
старост вилучено. Але це не означає, що
цей інститут зникає. Старости відповідно до ч. 1 ст 54-1 Закону «Про місцеве
самоврядування» затверджуватимуться
відповідними місцевими радами.

Анонс

У Бучу приїдуть художники
з усієї України
Закінчення. Початок на стор. 1.
ро це Бучанський міський голова
Анатолій Федорук повідомив на
сторінці у Фейсбук:
– Буча давно стала культурно-мистецьким центром Київщини, рідною
домівкою для міжнародних, всеукраїнських та обласних фестивалів та
конкурсів. Одні поселяються у місті
на десятиліття, інші яскраво спалахують, щоб розлетітися іскрами по
країні, – зазначив Бучанський міський
голова Анатолій Федорук.
Композитори, сценаристи, скульптори, майстри пера та пензля надихаються осінньою красою по-особливому і свої відчуття передають у
шедеврах – картинах, камені, поезії та
музиці.
Саме тому з різних куточків України
з’їдуться на масштабну мистецьку подію майстри, які працюватимуть над
своїми художніми дітищами.
Яким буде на роботах аромат осені,
запах і смак Бучі? За місяць настрої й
емоції художників зазвучать у їхніх
роботах, які вони подарують місту.

П

Бучанський міський голова
Анатолій Федорук:
– Сподіваюся, що реалізація даного
надважливого проєкту жодним чином
не пов’язана з жовтневими виборами
до органів влади місцевого самоврядування, а є стратегічним завданням
влади всіх рівнів на короткострокову
перспективу!

Сонячні промені, що періодично
змінюються рясними опадами, створюють сприятливі погодні умови
для росту карантинних алергенних
рослин. Особливої актуальності ця
проблема набуває у серпні, коли починає цвісти найбільший шкідник –
амброзія полинолиста.

Конкурс ініціатив
Контактні телефони:
+38 (067) 867-87-57,
+38 (093) 867-87-57,
+38 (095) 867-87-57,
+38 (073) 867-87-57.
Наступним кроком буде встановлення
нових контейнерних майданчиків за адресами: Островського, 36; Енергетиків, 6;
Центральна, 33а; Тарасівська, 10д;
Києво-Мироцька, 104в. Жителів цих
вулиць запрошують для отримання
ключ-картки.
Закінчення. Початок на стор. 1.
ежим роботи Бучанської міської
Територіальної виборчої комісії
Київської області
Чергування членів ТВК проводитиметься щодня в приміщенні Бучанської
міської ради:
понеділок, середа, п’ятниця:
з 9 до 12 години;
вівторок та четвер:
з 13 до 16 години.

Р

Боротьба
з амброзією

З

метою боротьби із карантинними
рослинами та бур’янами, у
тому числі з амброзією, працівники комунального підприємства
«Бучазеленбуд»
разом з компанією ТОВ
«Зігрівай»,
аерозольним
способом проводять обробку ділянок препаратом
«Unimag», який викликає
в`янення рослини, нівелює появу пилку-алергену та запобігає подальшому ураженню
ґрунту новим насінням амброзії.
Цей препарат вітчизняного виробництва безпечний як
для навколишнього
середовища, так для
людей і тварин. Засіб
має екологічний паспорт,
пройшов державну санітарно-епідеміологічну експертизу. Державні

так і для прилеглих населених пунктів
області, де місцеві дороги також не витримують підвищеного навантаження.
Завдяки КОД буде спрощено транспортні маршрути між населеними пунктами
області, розвантажено від транзитного транспорту дороги регіону та столиці. А ще зменшиться обсяг шкідливих викидів в атмосферу», – зазначив
голова Київської облдержадміністрації
Василь Володін.
Крім того, він зазначив важливість
нової дороги для залучення в область
іноземних та вітчизняних інвесторів й
торкнувся теми агломерації Києва та
області: «Щодня сотні тисяч мешканців
регіону їдуть на роботу, чи у справах
до столиці. Будується нове житло, розвивається інфраструктура. Як обласна влада ми дбаємо про транспортний
комфорт для людей. Нова дорога сприятиме вирішенню цих питань».
Під час презентації повідомили про
проведення тендеру на проєктні роботи першої ділянки КОД протяжністю
35,2 км, яка з’єднає дороги М-06 Київ –
Чоп та М-05 Київ – Одеса.
За попередніми розрахунками Укр
автодору, вартість будівництва цієї ділянки складе 12 млрд грн, а загальна
вартість КОД – 85 млрд грн. Повністю
завершити роботи з будівництва
Київської обхідної дороги планується за
5-6 років за умов стабільного фінансування.
Повідомляє пресслужба КОДА

екологічні та токсиколого-гігієнічні
випробування препарату тривали три
роки.

Навчання: успішні жінки
у бізнесі

Навчальна програма для жінок громади «Потужна Я: жінки у бізнесі
діджитал» перемогла у конкурсі ініціатив у межах проєкту АМУ та Федерації канадських муніципалітетів
«Партнерство для розвитку міст»
ПРОМІС.
роєкт фінансує навчання 60 жінок,
які відчувають потенціал для реалізації себе у власній справі, хочуть підвищити свою цифрову обізнаність та
навчитися просувати свої продукти в мережі Інтернет.
Перемога відбулась завдяки зусиллям
експертів коворкінгу «Portal Освіта і
Бізнес», Бучанської міської ради та за інформаційної підтримки Bucha.Life.
Невдовзі буде оголошено набір учасниць,
навчання розпочнеться на початку осені.

П

НА ЧАСІ
Рекомендована послідовність робіт зі
знищення амброзії у місті вищезгаданим
способом:
– візуально відібрані ділянки підпорядкування «Бучазеленбуд», які найбільш уражені насадженнями амброзії;
– еколог компанії «Зігрівай» проводить
екологічний аудит ділянок, фіксує стан
ураження, визначає норми витрат препарату та видає попередній звіт;
– виконується обробка територій;
– у карті обліку кожної ділянки фіксується кількість препарату та основні роботи на ній;
– протягом встановленого періоду відбувається контрольний огляд і за потреби фінальна обробка.
Відповідно до Закону України «Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» органи
виконавчої влади і місцевого самоврядування усіх рівнів, підприємства, установи, організації та громадяни зобов’язані
утримувати надані в користування чи
належні їм на праві власності земельні
ділянки або інші території в належному
санітарному стані згідно із санітарними
нормами.
Тож давайте будемо боротися з амброзією разом. Якщо кожен власник земельної ділянки долучиться до знищення
збудника алергену, ми збережемо здоров’я усіх бучанців.

На часі

Закінчення. Початок на стор. 1.
ідкриваючи форум очільник київського обласного осередку Ярослав
Москаленко висловив переконання, що
саме партія «ЗА Майбутнє» є тією силою, яка виведе регіон і країну з кризи.
«Я знаю, що нам вдасться змінити
ситуацію в країні. Адже тут зібралися
професійні та досвідченні люди. Люди,
яких поважають. Які не на словах, а діями завоювали повагу до себе. До кожного
з нас приходили різні партії і запрошували до свої лав. Але ми тут. Тут, адже
ми самі творимо цю партію. І це головне. Настав час йти і робити»,– наголосив Ярослав Москаленко.
Він також підкреслив, що команда для
цього готова і сформована. «Політична
сила готова йти на вибори в усіх громадах Київської області. В нас сьогодні є
вже всі кандидати: 84 до обласної ради
та 2192 до всіх місцевих рад. Люди вже
визначилися і працюють. Найближчим
часом ми почнемо представляти наших

В

Єдина родина

Відновлення
історичної
спадщини

Розпочато ремонт з елементами
відновлення первісного вигляду
балкона парадного входу Уваровського дому. Про це повідомила адміністрація історичної
будівлі.
аплановано відновити металоконструкції балкона, зробити
водонепроникне покриття та встановити нове огородження, виготовлене за старовинними фото часів
спорудження будівлі.

З

кандидатів на місцях. Я особисто поїду
в тур по Київський області», – зауважив
Москаленко.
У своєму виступі на форумі лідер партії Ігор Палиця зазначив: «Місцеві вибори – це точка відліку для докорінних
якісних змін. Зараз ми намагатимемося
перемогти на місцях, а потім – я переконаний – будуть дострокові вибори до
Верховної Ради, тому, що цей безлад в
країні треба припиняти».
«Наше основне завдання – запустити економіку України, щоб запрацювали наші підприємства, щоб у країні
з’явився платоспроможний попит на
українські товари. Ми будемо робити
все, що для цього потрібно, не зважаючи на позицію МВФ або інших закордонних структур. Ми будемо домагатися
зниження податків, введення податку
на виведений капітал, зменшення ПДВ,
податків на зарплату, щоб підприємці
мали змогу платити людям офіційні заробітні плати», – так окреслив економічну програму політсили Ігор Палиця.

«Україна має відмовитися від кабальної співпраці з МВФ. Впродовж п’яти
років влада вела неефективну кредитно-фінансову політику», – заявив лідер партії «ЗА Майбутнє» на Київщині
Ярослав Москаленко.
«Сьогодні людей турбує комуналка,
безробіття, алкоголізм та наркоманія. Шість років тому Київщину, як
і Україну, турбувало питання війни.
Люди переживали за якість медицини,
освіти. Хотіли кращих доріг та нових дитячих майданчиків. За останні
п’ять років змінилися погляди на життя. Люди найбільше бояться побачити
платіжку за комуналку», – зазначив
Москаленко.
Він додав, що саме велика кількість
кредитів, які набрала влада, не дає країні розвиватися.
«Це ганебна кредитна-фінансова політика. Останні п’ять років усі уряди брали кредити. Брали і раділи. Але мільярдні
позики не йшли в економіку, їх проїдали.
Сплачували відсотки за попередні креди-

Ярослав Добрянський, голова депутатської групи
«ЗА Майбутнє» у Київській облраді:
– На моє глибоке переконання, не можна ділити українців на
«правих» і «лівих», ми повинні консолідувати суспільство.
Суспільство цього як ніколи сьогодні потребує.
Незалежність має бути не лише на папері, а й у наукових, економічних, культурних та інших досягненнях.
Я хочу щоб українці були господарями на своїй землі, щоб піднялася промисловість, щоб покращилася медицина, освіта, щоб
не душили бізнес, щоб не українці їздили вивчати і переймати
досвід за кордон, а щоб їздили до нас, адже нам є чим поділитися
і є чим пишатись.
Майбутнє залежить від того, про що думають і чого хочуть люди сьогодні, а саме
головне, що вони для цього роблять!

ти, обслуговували державний борг. Україна
так не виживе. Нам треба відмовитися
від такої політики. Нам треба розвивати
своє. Підтримувати вітчизняний бізнес
та боротися з безробіттям. Ось це наша
ціль», – констатував Москаленко.
Учасники зібрання закликали співвітчизників не гаяти часу, не чекати чогось від нинішніх політиків, а долучатися до роботи й разом із партією «ЗА
Майбутнє» будувати нову країну. Адже
сьогодні «ЗА Майбутнє» – це саме та політична сила, яку чекали українці. В ній
об’єдналися ті, кого поважають на місцях, хто йде у політику заради втілення
у життя амбітного плану перетворення
регіонів й всієї країни.
Пресслужба Київського обласного
штабу ПП «ЗА Майбутнє»

НАША ГОРДІСТЬ

Зірка фейсбуку «Блиставчанка»

Фестиваль Folk Championship закінчився для улюбленого колективу громади перемогою. Відбулося це завдяки таланту учасників колективу.

Ц

ього разу «Блиставчанка» здобула 3 місце у зовсім новій для себе номінації –
ЗІРКИ ФЕЙСБУКУ, а також 2 місце від журі фестивалю! Прийміть вітання. За
вашими плечима – досвід і визнання. Пишаємось!

ТВОРЧІСТЬ

Від Ворзеля
пісня ллється

Летять роки, змінюються суспільні
устрої, на зміну одним поколінням
приходять інші зі своїми смаками,
уподобаннями, поглядами на життя. Але народна пісня, щира й мудра,
лишається жити вічно. Саме таку невмирущу пісню впродовж 15 років
популяризує Ворзельський народний аматорський колектив «Перевесло».

Н

а черговій репетиції учасників чекав
приємний сюрприз: відтепер усі матимуть проїзні квитки, аби не пропускати зустрічі з друзями. Саме так подякувала місцева влада за вірність творчості

і справі служіння українській пісні, що з
Ворзеля шириться всією країною!
Нехай українська пісня завжди звучить! А прекрасному творчому колективу – многії літа!

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Відкритий форум прихильників партії «ЗА Майбутнє»
на Київщині закликав єднатися заради ефективних змін

Сергій Шахматенко,
директор
Бучанського заводу
бруківки:
– Зараз є великий
попит на нові політичні сили: проукраїнські і не лідерського
характеру,
із демократичними
засадами у своїй
структурі.
Мені дуже сподобалася організація заходу, конструктивна розмова,
у якій не було нічого зайвого, тобто
не було пустих балачок. Виступали
люди, які знають: що таке платити
податки; що таке місцеве самоврядування; відрізняють субсидію від субвенції; розуміють, як на місцях дуже
складно підтримувати медицину; як
складно підтримувати тих громадян,
які отримують ліки від держави, а коштів немає; як забезпечувати опалення в освітніх закладах; як вирішувати
проблеми малозабезпечених. Мені
дуже сподобалася ця команда. Це
група професійних людей.

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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Поет і майстер на всі руки Іван Жовтун

Чудове село Луб’янка Бучанської
ОТГ відсвяткувало свій 780-й День
народження. БН неодноразово знайомили читачів із колоритними
звичаями, традиціями та обрядами
самобутньої Луб’янки. Сьогодні ж
розповідь піде про жителя села, унікальну людину та талановитого місцевого поета, якого звуть Іван Жовтун. За збагачення поезією джерела
історії об’єднаної громади Івана Федоровича відзначено грамотою Бучанського міського голови Анатолія
Федорука.

У

далекому 1986-му після страшної
Чорнобильської катастрофи до села
Луб’янка переселяли жителів потерпілих
сіл Корогод, Замошня, Глики. Пан Іван
з родиною тоді вперше познайомився з
поліськими рівнинами та присвятив цій
події чудовий вірш.
В селі Івана Жовтуна знають та поважають, як майстра на всі руки, гарного

будівельника, столяра та…надзвичайно талановитого поета. Ще з дитинства
маленький Іванко відчув жагу та любов
до віршового мистецтва. Всі події, які
відбувалися у його житті та житті оточуючих людей, одразу складалися у віршовані рядки в голові хлопчика. Згодом це
переросло у захоплення всього життя…
Всі свої поетичні твори Іван Федорович

носив у собі і лише кілька років тому зміг
вилити душу на сторінки власної книжки – «Вірші та оповідання у віршах».
Про себе пан Іван розповідає небагато, більше про поезію, адже творча душа
митця щомиті зводить всі думки поета
до віршів:
– Я народився у 1939 році. У родині
бідняків. Дідів моїх розкуркулювали,
відправили на Біломор, та не розстріляли, повернулися вони додому. Але я все
всім прощаю. Я все життя був будівельником, нікому не відмовляв. Та більше
всього на світі любив писати вірші, з дитинства. На уроках міг щось вигадувати
і тому за поведінку у мене завжди була
четвірка, – сміється Іван Федорович. – Я
бачу світ таким…
У своїх віршах Іван Жовтун описує
реальні події з реальними героями.
Зазвичай пише про односельчан, використовуючи їхні справжні імена, а іноді й
вуличні прізвиська.
Поезія пана Івана хвилююча, реалістична та пронизана позитивом і любов’ю
до рідного краю й односельців. Читаючи
вірші Івана Федоровича, мимоволі бачиш картини далекого минулого та сьогодення.
Бажаємо Івану Жовтуну й надалі натхненно творити та збагачувати історію рідного краю чудовими поетичними творами!
Підготувала Тетяна Домарєва

ДОВКІЛЛЯ

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

Стратегічна розмова – екологізація Бучанської громади

У рамках глобальної ініціативи «Вільний місяць без пластику» у Пластовому Вишкільному Центрі відбувся круглий стіл щодо перспектив екологізації Бучанської громади.
ЗАВДАННЯ
Нуль відходів на звалищах – це не утопія, а відповіГенерувати практичні рішення та сформувати тези для дальне ставлення до відходів.
дорожньої карти екологізації, зачепивши різні сфери.
Засновник ПП «Рада» Наталя Семко наголосила,
що підтримуючи акцію, їхнє підприємство має на меті
сформувати нову екологічну поведінку населення, аби
СТРАТЕГІЯ
Довгострокові цілі, в основі яких лежить зменшення люди у повсякденному житті поводилися як жителі
антропогенного навантаження на довкілля та покра- Європейського Союзу. Важливо привернути увагу до
проблеми надмірного споживання одноразових пласщення екологічної ситуації в місті.
Перший блок обговорень включав питання особливос- тикових виробів та, як наслідок, непоправного забрудтей території Бучанської ОТГ в розрізі проблем з відхода- нення довкілля відходами. Навчити населення сортувами, пластиком, стан водопостачання та водовідведення, ти сміття та розрізняти його види на ті, які підлягають
озеленення та клімат, транспортну мобільність.
переробці чи повинні утилізовуватися.
– Захоронення відходів на полігонах має відійти в миГАСЛО ЗУСТРІЧІ
нуле, щоб наша земля знову стала домівкою для рослин,
Ми будемо спрямовувати населення на відповідний тварин, птахів, комах і корисних мікроорганізмів, а не
спосіб поводження з відходами – сортування, компо- для токсичних сполук і пластику, – ділиться своїми думстування, утилізацію чи знешкодження. Міська влада ками з присутніми Наталія.
підтримує починання організаторів і обіцяє всіляко доВсі питання, які порушили сьогодні, потребують випомагати.
рішення. Завдання – знайти шляхи для цього.
– Добре, що існують такі діяльні та свідомі жителі, які
ведуть за собою громаду. А влада зі свого боку буде під- Українці готові до змін
тримувати їхні ініціативи та просувати ідею «екологічЯк з’ясували присутні під час дискусії, на якій були
ного» способу життя, – зазначила Вікторія Ляховець, голови ОСББ та активні жителі громади, навіть ті, що
керівник відділу «Медіа-центр» Бучанської міської ради. мають бажання сортувати, не знають куди саме викида-

ДОШКІЛЬНЯТА

У «Горобинці» вчать,
як планету врятувати
Збереження чистоти довкілля –
щоденне завдання кожної людини і дуже добре, коли воно стає
звичкою з дитинства. Адже проблема пластикового забруднення
набуває загрозливих масштабів.
ід час бесіди вихованці середньої
групи садочка «Горобина» дізнались про те, як можна в щоденному
життя менше використовувати предмети з пластику, замінивши їх безпечними для природи.
Закріпили отримані знання дітки за
цікавим і корисним заняттям: створили колаж «Допоможи планеті Земля».

П

ти відходи, і не вірять, що вони потрапляють до пунктів
утилізації. І це потрібно змінювати.
Комерційний директор компанії «Caparol Україна»
Андрій Король зазначив:
– Такі ініціативи – це сигнал для всіх гравців на ринку
бізнесу, що тепер не достатньо розповісти про власний
продукт покупцеві, а зараз доцільно повідомити людям,
як ти виробив його і наскільки твоя продукція безпечна
для навколишнього середовища.
У другій частині круглого столу озвучили та сформували пропозиції покращення наявних екоумов у Бучі.
На заході також обговорили теми озеленення, енергозбереження та клімату.
Авторка екологічних проєктів в житті місцевих громад, голова ГО «Центр Суспільних Комунікацій» Ірина
Ярмоленко ще раз нагадала, що зроблено організаторами акції й резюмувала обговорені на зустрічі питання.
Надалі, впровадження задуманого в життя.
Ірина ПАЯСЬ

Ця планета – жива: цілі сталого розвитку
Продовження. Початок у № 31 «БН»
верніть увагу на свій будинок і повсякденні
звички. Поділіться своїми знаннями з оточуючими. Ми можемо жити в злагоді з природою, і повинні захистити нашу планету – наш
спільний дім.
Практичні поради, як бути дружнім до довкілля кожного дня:
– Використовуйте енергозберігаючі лампи.
Вони споживають в 3-5 разів менше електроенергії, ніж лампи розжарювання.
– Вимикайте на ніч комп’ ютер, телевізори.
Комп’ ютери та деякі інші прилади (телевізори, hi-fi системи) споживають енергію навіть
в сплячому режимі, тому вимикайте прилади з
розетки, коли вони не використовуються.
– Сортуйте сміття.
Окремо зібрані відходи – це не сміття, а
вторинна сировина.
– Ходіть за покупками з екоторбинками.
– Не використовуйте одноразове.
– Позбавтеся неекономічної техніки.
Під час покупки звертайте увагу на економічність техніки (маркування А, А+, Energy
Star), таким чином можна зменшити свій рахунок за електроенергію на 30%.
–Приймайте душ замість ванни.
– Встановіть водолічильник.
Встановивши квартирний водолічильник,
ви заощадите на комунальних послугах і водночас допоможете природі.

З

– Правильно обирайте побутову хімію.
Перед покупкою миючих засобів обов’ язково зверніть увагу на їх склад, зазначений
на упаковці та уважно прочитайте інструкцію.
– Здавайте макулатуру.
– Друкуйте з обох боків листка.
Для виготовлення паперу щороку вирубується 125 мільйонів дерев.
– Обирайте корисне для себе та природи.
Надавайте перевагу екологічно безпечним
продуктам, вирощеним без застосування
добрив і пестицидів.
– Даруйте не потрібні Вам речі.
Віддавайте їх іншим людям, таким чином
Ви даєте друге життя речам, які будуть приносити користь.
– Частіше ходіть пішки.
Піші прогулянки не завдають шкоди
природі і приносять користь Вашому здоров’ ю.
– Закривайте кран під час чищення зубів.
Поки ви чистите зуби, не закриваючи
кран, у каналізацію стікає близько 19 літрів
води щодня.
– Води в електрочайнику має бути не
більше, ніж необхідно.
Під час нагрівання зайвої води витрачається зайва електроенергія.
– Не викидайте батарейки, а віддавайте
у спеціальні місця збору.

Потрапивши в землю, батарейка здатна забруднити 400 літрів води або 20 квадратних
метрів ґрунту. Викинувши всього дві старенькі батарейки з ліхтарика, ви зіпсуєте дві
ванни, 8 відер і півтора чайника чистої води.
– Носіть натуральний одяг.
Синтетика – це продукт отриманий методом хімічного синтезу, із неї виготовляють
пластмасу й тканини. Тому можна сказати,
що синтетичний одяг так само шкідливий,
як і пластмасові пляшки. Тим більше, що
одяг виготовлений із природних матеріалів
значно приємніший до тіла й, на відміну від
синтетичних тканин, зігріває.
– Віддавайте скло на переробку.
При переробці скла, рівень забруднення
повітря зменшується на 20%, а рівень забруднення води на 50%. А от неперероблене
скло може розкладатися мільйони років.
– Платіть за рахунками онлайн.
За деякими підрахунками, якби всі платили за комунальні та інші послуги в інтернеті,
замість використання паперових квитанцій,
можна було б зберегти кілька десятків мільйонів дерев на рік.
– І посадіть дерево.
Це корисно як для повітря, так і для землі.
Можна зробити це традицією і, наприклад,
садити по одному дереву для кожного члена
сім’ ї раз на рік.
Земля в усіх одна – турбуймось про неїразом!
Підготувала Ірина Паясь

ТЕЛЕПРОГРАМА 17–23 серпня 2020 року

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,19:30 «ТСН».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:20,12:20,13:20,14:20,15:15,16:10
«Розсмiши комiка».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
20:30,21:40 Т/с «Свати».
22:45,23:50 Т/с «Принцип насолоди».
(16+).
0:55 Детектив «Iм`я Рози». (16+).
2:00 Х/ф «Дракула». (16+).
3:30 Х/ф «П`ятниця 13». (18+).

Iнтер

2:55 «Подробицi» - «Час».
3:15 Х/ф «Звiрина лють». (16+).
3:25 Х/ф «Золото Флiнна». (16+).
4:45 М/ф.
4:55,5:10 «Телемагазин».
5:25,22:10 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,18:00,19:00,1:50 «Стосується
кожного».
11:15,12:25 Х/ф «Жандарм i
iнопланетяни».
13:45 Х/ф «Жандарм i жандарметки».
15:45 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Злочинець мимоволi».
0:00 Т/с «Спокуса». (12+).

ICTV

4:30 Скарб нацiї.
4:40 Еврика!
4:45 Служба розшуку дiтей.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Т/с «Таємнi дверi». (12+).
12:25,13:25 Х/ф «Прометей». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
15:30,16:25 Х/ф «Халк». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:10,21:30 Х/ф «Ланцюгова реакцiя».
22:45 Х/ф «Чужий». (16+).
1:00 Х/ф «Чужий проти Хижака». (18+).
2:40 Т/с «Таємницi та брехня». (12+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/ф.
7:20 Вар`яти. (12+).
8:00 Х/ф «Мiсто Ембер».

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
6:55,23:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
8:55 Т/с «Комiсар Рекс 3».
11:50,14:50 МастерШеф 8. (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:20 Т/с «Швидка допомога». (12+).
18:15 Один за всiх. (16+).
20:15,22:45 Т/с «Зоя». (12+).
0:55 Мiстичнi iсторiї 7 з Павлом
Костiциним. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:20
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30,4:10 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка». (12+).
17:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «На твоїй сторонi», 9 i 10 с.
(16+).
23:20 Т/с «Чужий грiх», 1 i 2 с. (16+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Чужий грiх». (16+).

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
10:00 Лiкар знає.
10:30,15:30 Телемаркети.
11:00,16:00 Київ. Вголос.
11:30,14:50,15:15,15:25,16:40,16:55
Київ Reality.
11:35,12:25,15:10,16:35,22:50 Смак
дня.
11:40,12:40,15:20,16:45,20:50,23:15
Просто кияни.
11:45,19:15,23:00 Вартовi столицi.
12:00 Київ. NewsRoom - Брифiнг мера.
12:15,19:50,23:35 Якiсне життя.
12:30 Київськi iсторiї.
12:50 «Wellness-шоу».
13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,1:00
Київ. NewsRoom.
14:00 Т/с «Мердок», 90 с. (12+).
18:00 3х4.
19:30 Радар.
19:40,23:25 Служба порятунку.
20:00 Т/с «Мердок», 92 с. (12+).
22:00 Т/с «Мердок», 93 с. (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:45 «Вiзерунок дня».
23:55 Голос Америки з Вашингтону.
0:00,5:30 «Тут i зараз».
1:55,4:40 Цивiлiзацiя Incognita.
3:10 Життєвi iсторiї.
6:30 Мультляндiя.

Вівторок, 18 серпня

UA:Перший

6:00 Додолики.
6:35 М/с «Книга джунглiв».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:15,1:25,5:20 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:30,1:
55 Суспiльна студiя. Марафон.

Відповіді
на сканворд
у № 31

9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
10:30 Смаки Європи.
11:00 Дивовижнi сади. Енвер`ю Шотландiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:30,23:55,5:50 UA:Спорт.
15:20 Д/с «Експедицiя зi Стiвом
Бекшеллем».
16:30 Т/с «Мiстер Селфрiдж». (16+).
17:30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18:55 Д/с «Боротьба за виживання».
19:35 Д/с «Суперчуття».
20:25 Д/с «Дикi тварини».
21:40 Нашi грошi.
22:15 Д/с «Вижити в дикiй природi».
0:00 Перша шпальта.
3:30 Д/ф «Висота 307.5». (12+).
4:25 Д/ф «Перехрестя Балу». (12+).

Канал «1+1»

6:00 «Українськi сенсацiї».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,19:30 «ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих людей».
11:25,13:20,15:15 «Мiняю жiнку».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
20:30,21:40 Т/с «Свати».
22:45,23:50 Т/с «Принцип насолоди».
(16+).
0:55 Детектив «Iм`я Рози». (16+).
2:00 Х/ф «Варкрафт». (12+).
3:55 Х/ф «Соломон Кейн». (16+).

Iнтер

5:40,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05,12:25 Т/с «Панi Фазiлет i її
дочки».
13:20 «Хороше здоров`я».
14:25,15:20 «Речдок».
16:20 «Речдок. Особливий випадок.
Третiй зайвий».
18:00,19:00,1:50 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Злочинець мимоволi».
23:55 Т/с «Спокуса». (12+).
3:15 Х/ф «Лорд Злодiй». (12+).
4:45 М/ф.
5:10 «Телемагазин».

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:25 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,20:20 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
10:20,13:15 Х/ф «Переслiдуючи
«Красний Октябрь». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:50,16:15,21:25 Т/с «Пес». (16+).
16:20 Х/ф «Важкий корпус». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
22:40 Т/с «Таємнi дверi». (12+).
23:40 Х/ф «Чужi». (16+).
2:15 Х/ф «Чужi проти Хижака:
Реквiєм». (18+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/ф.
7:20 Вар`яти. (12+).
9:00 Т/с «Шлях чарiвника».
11:10 Х/ф «Крихiтка з Беверлi Хiллз».
13:00,19:00 Аферисти в мережах.
(16+).
20:50 Х/ф «Однокласники». (16+).
22:50 Х/ф «Третiй зайвий». (18+).
1:00 Т/с «Пiдступнi покоївки». (12+).
2:50 Зона ночi.
4:10 Абзац.

СТБ

5:15,6:05 Т/с «Коли ми вдома».
7:00,23:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
9:00 Т/с «Комiсар Рекс 3».
11:55,14:50 МастерШеф 8. (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:25 Т/с «Швидка допомога». (12+).
18:15 Один за всiх. (16+).
20:15,22:45 Т/с «Зоя». (12+).
0:55 Мiстичнi iсторiї 7 з Павлом
Костiциним. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:55
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30,4:45 Реальна мiстика.

13:30,15:30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка». (12+).
17:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «На твоїй сторонi», 11 i 12
с. (16+).
23:20 Контролер.
0:00 Т/с «Щоб побачити веселку», 1 i
2 с. (16+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Щоб побачити веселку».
(16+).

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
10:00 Лiкар знає.
10:30,15:30 Телемаркети.
11:00,16:00 Київ. Вголос.
11:30,15:10,16:35,23:15 Смак дня.
11:35,15:15,16:40,16:55,22:50 Київ
Reality.
11:40,15:20,16:45,18:50,20:50,23:20
Просто кияни.
11:45,19:15,23:00 Вартовi столицi.
12:00 3х4.
13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,1:00
Київ. NewsRoom.
14:00 Т/с «Мердок», 91 с. (12+).
14:50 Shopping. Марафон.
18:00 Т/с «Мердок», 92 с. (12+).
19:30 Радар.
19:40,23:25 Київськi iсторiї.
19:50,23:35 Якiсне життя.
20:00 Т/с «Мердок», 94 с. (12+).
22:00 Т/с «Мердок», 95 с. (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:45 «Вiзерунок дня».
23:55 Голос Америки з Вашингтону.
0:00,5:40 «Тут i зараз».
1:55 Цивiлiзацiя Incognita.
3:30 Життєвi iсторiї.
6:30 Мультляндiя.

Середа, 19 серпня

UA:Перший

6:00 Додолики.
6:35 М/с «Книга джунглiв».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:15,1:25,5:20 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:30,1:
55 Суспiльна студiя. Марафон.
9:30 Божественна Лiтургiя

Православної Церкви України з нагоди
свята Преображення Господа Бога i
Спасителя нашого Iсуса Христа.
11:00 Дивовижнi сади. Граветi Сполучене Королiвство.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:30,23:55,5:50 UA:Спорт.
15:20 Д/с «Експедицiя зi Стiвом
Бекшеллем».
16:30 Т/с «Мiстер Селфрiдж». (16+).
17:30 Нашi грошi.
18:55 Д/с «Боротьба за виживання».
19:35 Д/с «Суперчуття».
20:25 Д/с «Дикi тварини».
21:40 Бюджетники.
22:15 Д/с «Вижити в дикiй природi».

Канал «1+1»

6:00 «Українськi сенсацiї».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,19:30,4:40 «ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих людей».
11:25,13:20,15:15 «Мiняю жiнку».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
20:30,21:40 Т/с «Свати».
22:45,23:45 Т/с «Принцип насолоди».
(16+).

Iнтер

5:40,22:10 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05,12:25 Т/с «Панi Фазiлет i її
дочки».
13:20 «Хороше здоров`я».
14:25,15:20 «Речдок».
16:20 «Речдок. Особливий випадок.
Третiй зайвий».
18:00,19:00,1:45 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Злочинець мимоволi».

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

UA:Перший

6:00 Додолики.
6:35 М/с «Книга джунглiв».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:15,1:25,3:30,5:20 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:30,1:
55,4:00 Суспiльна студiя. Марафон.
9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
10:30 Смаки Європи.
11:00 Дивовижнi сади. Куранс Францiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:30,23:55,5:50 UA:Спорт.
15:20 Д/с «Експедицiя зi Стiвом
Бекшеллем».
16:30 Т/с «Мiстер Селфрiдж». (16+).
17:30,20:25,22:40 Д/с «Дикi тварини».
18:55 Д/с «Боротьба за виживання».
19:35 Д/с «Суперчуття».
21:40 Святi та грiшнi.
0:00 Бюджетники.
4:30 Д/ф «Висота 307.5». (12+).

9:50 Х/ф «Академiя вампiрiв». (16+).
11:50 Х/ф «Сходження Юпiтер». (16+).
14:20 Х/ф «Алiта: Бойовий янгол».
(12+).
17:00 Аферисти в мережах. (16+).
19:00 Ревiзор.
20:50 Х/ф «Шпигун, який мене кинув».
(16+).
23:00 Х/ф «Чому вiн?» (18+).
1:20 Х/ф «Одружуся з першою
зустрiчною». (16+).
3:05 Служба розшуку дiтей.
3:10 Зона ночi.
4:10 Абзац.

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:10 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,10:10 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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Бучанський міський голова
Анатолій Федорук:
Шановна громадо!
Ви погоджуєтеся, що об’єднавши зусилля заради спільної мети, можливо
втілити в життя будь-яку ідею?
Як це працює? Давайте на прикладі Бучанської ОТГ подивимося на ті
зміни, що вдалося втілити за неповні
два роки.
Ми розпочинали шлях впровадження реформи у такому складі: Буча,
Блиставиця, Луб‘янка, Гаврилівка та
Тарасівщина. Не зупинилися і пішли
далі. Та про це згодом.
Сьогодні мова піде про громаду-іменинницю. Кожен мешканець Луб‘янки
у різні роки докладав зусилля, аби змінювалося село на краще. І це вже історія.
Чим нині живе населений пункт у
складі Бучанської громади?
Думаю, висловлю спільну думку:
кожен мріє і прагне про подальші позитивні зміни і розвиток своєї малої
батьківщини.
Ми спільно робимо лише перші кроки: вуличне освітлення, нові ігрові
майданчики, оновлення інвентарю і
ремонту дочекався торік дитячий
садок-ювіляр, добудовується амбулаторія загальної практики сімейної
медицини, поряд зі школою з’явиться
багатофункціональний спортивний
майданчик, а сама школа після проведення капітального ремонту отримає
друге дихання.
Усі жителі Луб‘янки є свідками й
учасниками тих змін, що вже вдалося
реалізувати.
Переконаний, що до впровадження
нових проєктів долучаться представники малого і середнього бізнесу, які
тут створили нові робочі місця, виробляють продукцію, що поставляється
в найкращі торговельні мережі країни
з позначкою «Вироблено в Луб’янці».
Розбудова громади триватиме й надалі.
Разом зробимо більше!

780 років під сонцем!

З нагоди ювілейного дня народження села жителі Луб’янки два дні поспіль
отримували подарунки. Урочисто привітали багатодітні родини, молоді подружжя та ті, що відсвяткували золоте чи срібне весілля, сім’ї, у яких нещодавно народилися малюки…

П

одарунки й побажання щасливого
життя від імені Бучанського міського голови Анатолія Федорука вручив його заступник Сергій Шепетько,
а також староста Луб’янського округу
Анатолій Новиченко.
Як завжди, не оминули жителів села,
яким потрібна допомога: пенсіонерів та
тих, хто опинився у складних життєвих
обставинах.

І хоч цьогоріччерез карантинні обмеженнясвята відбуваються без святкових
урочистостей та концертної програми,
пісенні вітання подарував Народний
аматорський вокальний ансамбль «Барви
Полісся».
Вітаємо громаду з ювілеєм!Розвитку,
розбудови у складі Бучанської ОТГ і мирного неба!

Літочислення

З Днем народження, рідне село!

Наше село – це криниця нашого родоводу, це наша велика родина! Щасливе майбутнє кожного населеного пункту залежить від бажання його жителів робити власну маленьку батьківщину сучасною і комфортною. Наше
село Луб’янка веде свій історичний відлік з 1240 року, так як село Лубне
було спалено під час татаро-монгольського вторгнення на Київську Русь.

С

ело розташовувалось навколо озера серед густих лісів. Як писав Л.
Похилевич у своїй книзі «Сказание о
населенных местностях Киевской губернии», засновниками села були переселенці з Лубного Мойсей Сивобород,
Федір Гореленко та Павло Шевченко.
У наші часи в урочищі Лубному знаходили речі древніх поселян. Там же
було розкопано фундамент старої церкви, знайдено хрести різних розмірів.
Це урочище називали Кургани.

Легенда про виникнення села
Вона передається з покоління в покоління.
«Недалеко від ставка, який знаходиться в кінці села, було село Лубне.
Повз текла річка Кізка. Мирне життя
людей зруйнували вороги – татарська
навала. Село згоріло, загинули майже
всі жителі, а живих забрали в полон.
Жила в селі жінка зі своєю сім’єю –
чоловіком, сином, батьком та братом.
Одному татаринові сподобалась ця
молода українка. Дав він їй три дні на
роздуми, кого б вона взяла із собою на
чужину.

– Ну як надумала? – запитав татарин.
– Так, – відповіла жінка. – Вже помирати пора батьку, а чоловіком будеш ти,
дитя народиться в неволі, а брата, враже, де знайти?
За таке мудре рішення відпустив татарин всю її сім’ю.
Поселилась ця родина біля невеличкого озерця. І пішло від них три роди:
Бовтуни, Косяни та Мирони». Ще й досі
в селі є такі народні назви кутків.
Бережімо і плекаймо славні традиції,
звичаї та свята нашого села, примножуймо здобутки його на радість дітям
та онукам.
Тетяна Трепез

День села

громади

– Образотворче мистецтво мені завжди
подобалося. Коли йшла в центр, просто
хотіла гарно малювати, аж ніяк не сподівалася на участь і перемоги в конкурсах.
Та взагалі тоді про це не замислювалася»,
– зізнається маленька художниця.
Живе Зоя у нашому місті й цього року
перейшла до четвертого класу школи №4.
– Моя мама завжди мене заохочувала
займатися малюванням, бо бачила, що в
мене є до цього хист, – розповідає талановита дівчинка. – Хоча, я вважаю, щоб
творити щось особливе, потрібно лише
бажання.
Зоя зазначає, що навіть якщо людина не
має вроджених задатків, але прагне вдосконалюватись, то в неї все буде вдаватися.
– Мені пощастило з викладачем. Оксана
Миколаївна Фурлет дійсно приділяє багато уваги учням. Вона професіонал та
може знайти підхід до будь-якої дитини.

Про сенс і натхнення
У кожну свою картину художниця
вкладає особливий сенс. Коли Зоя розпочинає роботу, то чітко знає, що вийде
в готовому варіанті. Вона малює з уяви
і працюючи у роздумах, знаходить свій
сенс. Створити одну картину майстриня
може за кілька днів, а може й за лічені години.
Дівчинка каже, що їй не потрібна мотивація, щоб творити малюнок чи то маленькі скульптури з полімерної глини,
якими вона теж захоплюється.
Натхнення юна бучанка знаходить
будь-де. Розповідає, що багато речей у
світі є надзвичайними, просто ми цього
не помічаємо. Найбільше дівчинка любить малювати цікавих та казкових істот,
до прикладу – єдинорогів, чи на космічну тематику.
Ще одне захоплення Зої – тварини.
Вона вірить, що в дорослому житті стане
художницею і на зароблені від продажу
картин кошти зможе створити в Україні
притулки для знедолених тварин. В першу чергу – для котів чи тигрів. Ще дівчинку засмучує проблема вирубування
лісів та екологічна ситуація в світі.

Т

ериторія зоологічного парку «12
місяців» середнього розміру, вона
невелика, але й немаленька. Раніше тут
було поле, тому високих дерев майже
немає. Влітку на сонці може бути жарко, тому з маленькими дітьми радимо
приїжджати о 10 годині ранку, саме тоді
заклад розпочинає свою роботу.
Весь зоопарк можна обійти не поспішаючи десь за 2-3 години. А потім
відпочити в затишному ресторані, на
літньому майданчику, який розташовується у будівлі – символі цього парку.
Можливо, ви бачили його на світлинах
– казковий замок, що чимось нагадує
замок Діснейленду і німецький замок
Нойшванштайн.

«Крим. Спогад про втрачений дім»

«Над колискою три долі»

За роки занять у БЦПР її бажання малювати не зменшилося, і тому Зоя впевнена, що присвятить своє життя мистецтву.
– Дитина, як губка, вбирає в себе те,
що відбувається в сім’ї, – каже мама художниці Антоніна Казак. – Наша родина
обожнює Ван Гога, і Зоя теж дуже любить його творчість. Навіть мені на день

народження вона намалювала одну з відомих картин митця – «Зоряна ніч». Це
найкращий подарунок для мене.
Антоніна розповідає, що хоч Зоя малює у техніці гуаш, її картини нагадують
техніку маслом. І пов’язує це із захопленням картинами Ван Гога. Саме він
славився досконалим володінням цього
направлення в живописі.

Зоопарк, який дарує радість дітям
Мова піде про приватний зоопарк «12 місяців», який відкрили у 2015 році.
За цей час він встиг здобути славу одного з кращих зоопарків України.

На території парку багато лавок, квітів,
цікавих скульптур. Є два дитячі майданчики. Один невеликий в правій частині
зоопарку, інший – більший, розташований відразу за замком. Там же знаходиться і контактний зоопарк для дітей, у
якому можна пограти з козами, курочками, поні, в’єтнамськими свинками, яких
можна гладити і годувати.
У самому центрі зоопарку розташувалася простора площа із зоною відпочинку та кафе. Тут можна з’їсти морозиво, попити воду і каву, перекусити
солодощами.

Ознайомитися з розміщенням вольєрів вам допоможе карта зоопарку «12
місяців». Її можна взяти біля каси.
У зоопарку відвідувачі можуть годувати
тварин. Для цього в спеціальному кіоску вар-

тур на вихідний
то купити для них їжу. Для копитних, птахів
і гризунів – різне насіння, овочі і крупи. Для
хижаків – м’ясо. Їх, до речі, годувати досить
безпечно – м’ясо засовується в спеціальну трубу, по якій вже потрапляє в вольєр до тварин.
Рівняючись на кращі зоопарки Європи,
власники «12 місяців» створили комфортні умови для проживання тварин, у яких в
більшості своїй просторі і зручні вольєри.
Огородження побудовані тут так, що тварини перебувають досить близько від відвідувачів, але водночас надійно захищені від контакту з людьми. Найцікавіше в зоопарку це,
звичайно ж, його мешканці. У вольєрах чисто, видно, що за звірятками добре доглядають. У закладі гарна колекція хижаків (ягуар,
гепард, лев, ведмідь, бінтуронг, єнот, вовк, гієни й інші), парнокопитних (жираф, антилопа, віл, альпака, дикий кабан, бізон, верблюд,
носоріг Арчі, фриз, шотландська поні, зебри),
приматів (орангутанг, едипівтамарин, мавпи
Бразза, гібон) та інших. Нещодавно з’явилась
нова мешканка – тюлень Маша, яка стала
улюбленицею всіх дітей.
Адреса: Київська область, Вишгородсь
кий район, с. Демидів, вул. Вербова, 79.
Контактний тел.: +380 (96) 770-41-59
Ціна:
• відвідувачі вище 120 см
(дорослі) – 190 грн.
• відвідувачі до 120 см
(діти 3-6 років) – 70 грн.
• діти до 3-х років – безкоштовно.
Підготувала Ірина Паясь

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

У Бучанському центрі позашкільної роботи (БЦПР) 9-річна Зоя Казак займається з семи років, а малює – з раннього
дитинства. Нещодавно дівчинка представила свою персональну онлайн-виставку, яка зачарувала багатьох. «Бучанські новини» поспілкувалися із Зоєю та дізналися більше про її захоплення, творчість і плани на майбутнє.

Картини – відображення душі
Улюблена картина Зої – «Березневий
кіт», на створення якої її надихнула неймовірна любов до тварин. Дівчинка
розповідає, що в її уяві очі кота символізують початок весни, й цей погляд може
побороти холоднечу зими.
У травні Центр творчості дітей та юнацтва Київщини провів обласний етап
Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового й образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край».
Картина Зої «Крим. Спогад про втрачений дім» посіла II місце в номінації
«Образотворче мистецтво».
Це напевне одна з найскладніших картин дівчини, і річ не в техніці малюнка,
а в тому, що життя завдало удару сім’ї
Казак. Вони, як і багато наших громадян,
втратили домівку через анексію Криму і
були змушені шукати новий притулок та
пристосовуватись до нового життя.
– Хоча Зоя і була ще дуже маленькою,
коли ми всією родиною виїхали з Криму,
це неймовірно важка та болюча тема для
неї, – розповідає мама дівчини.– Часто
в розмовах ми пояснювали, що не можемо повернутись, хоча б дуже хотіли. На
жаль, зараз це поки що тільки мрія.
Важливо розуміти: наші спогади, якими б болючими вони не були, це є наш
внутрішній світ та стан нашої душі. І ми
повинні пам’ятати, звідки ми і хто ми.
Карантин вплинув і на творчість дівчини. Сім’я Казак дотримується обмежень, і дівчинці не вистачає спілкування
з однолітками та пригод, які часто надихали її на творчість.
– Це важкий період для Зої, – розповідає Антоніна, – але я впевнена, що все
обов’язково буде добре. Ми всі неодмінно навчимось з цим жити.
Дівчинка не могла повірити в те, що
у Бучанському центрі позашкільної роботи вирішили створити її персональну
виставку. Зоя розповідає, що керівництво закладу та її художній керівник самі
стали ініціаторами заходу.
– Для мене це велике досягнення ,–
каже художниця. – Хоч виставка відбулася в онлайн-форматі, все ж це крок до
омріяного творчого майбутнього. Я прикладала багато зусиль до створення своїх
робіт. Кожна представлена картина – особлива. Маю надію, що незабаром ситуація
у світі покращиться, і в мене буде й надалі
змога брати участь у конкурсах.
Спілкувалась Ірина Паясь

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

Зоя Казак– дівчина, яка мріє робити людей
щасливими за допомогою своїх картин
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9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11:05,13:15 Х/ф «Важкий корпус».
12:45,15:45 Факти. День.
14:00,16:15,21:30 Т/с «Пес». (16+).
16:50 Х/ф «Вуличний боєць».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
22:45 Т/с «Таємнi дверi». (12+).
23:45 Х/ф «Чужi 3». (16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/ф.
7:20 Вар`яти. (12+).
9:00 Т/с «Шлях чарiвника».
11:20 Х/ф «Крихiтка з Беверлi Хiллз 2».
13:10 Любов на виживання. (16+).
17:00,19:00 Хто зверху? (12+).
21:10 Х/ф «Однокласники 2».
23:10 Х/ф «Третiй зайвий 2».

СТБ

5:15,6:05 Т/с «Коли ми вдома».
6:35,23:00 Т/с «Доктор Хаус».
8:30 Т/с «Комiсар Рекс 3».
11:30,14:50 МастерШеф 8. (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:20 Т/с «Швидка допомога».
18:15 Один за всiх. (16+).
20:15,22:45 Т/с «Зоя». (12+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:3
0 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30,4:20 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка». (12+).
17:00 Iсторiя одного злочину.
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «На твоїй сторонi», 13 i 14
с. (16+).
23:20 Т/с «Тайсон», 1 i 2 с. (16+).

Четвер, 20 серпня

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

UA:Перший

6:00 Додолики.
6:35 М/с «Книга джунглiв».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:15,1:25,5:20 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:30,1:
55 Суспiльна студiя. Марафон.
9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
10:30 Смаки Європи.
11:00 Дивовижнi сади. ГЕТ-ЛОО Нiдерланди.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:30,23:55,5:50 UA:Спорт.
15:20 Д/с «Експедицiя зi Стiвом
Бекшеллем».
16:30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
17:30 Бюджетники.
18:55 Д/с «Боротьба за виживання».
19:35 Д/с «Суперчуття».
20:25 Д/с «Дикi тварини».
21:40 Схеми. Корупцiя в деталях.
22:15 Д/с «Вижити в дикiй природi».

Канал «1+1»

6:00 «Українськi сенсацiї».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,19:30,4:40 «ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих людей».
11:25,12:55,15:15 «Одруження
наослiп».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
20:30,21:35 Т/с «Свати».
22:45,23:45 Т/с «Принцип насолоди».
(16+).

Iнтер

5:40,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».

7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05,12:25 Т/с «Панi Фазiлет i її
дочки».
13:20 «Хороше здоров`я».
14:25,15:25 «Речдок».
16:20 «Речдок. Особливий випадок.
Третiй зайвий».
18:00,19:00,1:50 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Злочинець мимоволi».
23:55 Т/с «Спокуса». (12+).

ICTV

4:25 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
11:55,13:15 Х/ф «Голоднi iгри».
12:45,15:45 Факти. День.
15:25,16:25 Х/ф «Голоднi iгри: У вогнi».
(16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Анти-зомбi.
21:25 Т/с «Пес». (16+).
22:45 Т/с «Таємнi дверi». (12+).
23:45 Х/ф «Чужий 4: Воскресiння».
(16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/ф.
7:20 Вар`яти. (12+).
9:00 Т/с «Шлях чарiвника».
11:20 Х/ф «Крихiтка з Беверлi Хiллз 3».
13:00 Гастарбайтери.
17:00,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Училка». (16+).
22:50 Х/ф «Шахраї». (16+).

СТБ

5:15,6:10 Т/с «Коли ми вдома».
6:50,23:00 Т/с «Доктор Хаус».
8:45 Т/с «Комiсар Рекс 3».
11:45,14:50 МастерШеф 8. (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:20 Т/с «Швидка допомога».
18:15 Один за всiх. (16+).
20:15,22:45 Т/с «Зоя». (12+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30,3:45 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка». (12+).
17:00 Iсторiя одного злочину.
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «На твоїй сторонi», 15 i 16
с. (16+).
23:20 Т/с «Подаруй менi життя», 1-3
с. (12+).

П’ятниця, 21 серпня

UA:Перший

6:00 Додолики.
6:35 М/с «Книга джунглiв».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:15,1:25,5:20 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:30,1:
55 Суспiльна студiя. Марафон.
9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
10:30 Смаки Європи.
11:00 Дивовижнi сади. Фрейр Бельгiя.
11:25 Телепродаж.

15:10,21:30,23:55,5:50 UA:Спорт.
15:20 Д/с «Експедицiя зi Стiвом
Бекшеллем».
16:30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
17:25 VoxCheck.
17:30 Перша шпальта.
18:55,21:40 Д/с «Боротьба за
виживання».
19:35 Д/с «Суперчуття».
20:25 Д/с «Дикi тварини».
22:15 Д/ф «Жiнка-банкомат. Закрита
Україна». (12+).

Канал «1+1»

6:00 «Українськi сенсацiї».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,19:30,4:05 «ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих людей».
11:25,12:50,15:00 «Одруження
наослiп».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
20:30 «Лiга смiху».
22:40,0:35 «Вечiрнiй квартал».

Iнтер

5:40,23:10 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05,12:25 Т/с «Панi Фазiлет i її
дочки».
13:20 «Хороше здоров`я».
14:25,15:20,1:00 «Речдок».
16:20 «Речдок. Особливий випадок.
Третiй зайвий».
18:00,1:50 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Х/ф «Бурмило». (16+).

ICTV

4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25,0:45 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Анти-зомбi.
11:10,13:20 Х/ф «Щасливi невдахи».
12:45,15:45 Факти. День.
14:10,16:15,1:20 Х/ф «Король Ральф».
16:40,22:55 «На трьох». (16+).
17:10,20:10 Дизель-шоу. (12+).
18:45 Факти. Вечiр.

Новий канал

5:55,7:05 Kids` Time.
6:00 М/ф. (12+).
7:10 Вiд пацанки до панянки.
16:40 Х/ф «Шпигун, який мене кинув».
19:00 Х/ф «Вiдпадний препод».
21:30 Х/ф «Вiдпадний препод 2».
23:50 Х/ф «Вiдпадний препод 3».

СТБ

5:15 Т/с «Комiсар Рекс 3».
7:05,19:00 Наречена для тата 3.
9:00 Врятуйте нашу сiм`ю 5. (16+).
11:05,14:50,18:15 Т/с «Слiпа».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
20:55,22:45 Х/ф «Новорiчний янгол».
23:45 Т/с «Абонент тимчасово
недоступний».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:4
0 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30,4:30 Реальна мiстика.
12:10 Т/с «Хлопчик мiй», 1 i 2 с.
15:30 Т/с «Хлопчик мiй». (12+).
17:00 Iсторiя одного злочину.
20:10 «Говорить Україна».
23:20 Т/с «Краще за всiх», 1 i 2 с.

Заява
про екологічні наслідки планованої діяльності
Фізична особа М.О. Томін проводить будівництво житлового будинку з
вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом по вул.
Українська, 1-г в м. Ірпінь на власних земельних ділянках з кадастровими номерами 3210900000:01:047:0016, 3210900000:01:047:0270, 3210900000:01:047:0271,
3210900000:01:047:0272.
Даним проектом передбачається будівництво 2-секційного, 5-10-поверхового
житлового будинку з вбудованими приміщеннями, із загальною кількістю квартир 136 шт.
Для зберігання легкових автомобілів проектом передбачається облаштування
одноповерхового підземного паркінгу загальною місткістю 92 паркомісць.
В якості джерела теплопостачання проектом передбачається облаштування дахової газової котельні, потужністю 1,0 МВт.
Для даного об’єкту встановлено клас наслідків (відповідальності) СС2.
Відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» об’єкт
проектування не потребує проведення процедури оцінки впливу на довкілля.
Джерелами забруднення атмосферного повітря при експлуатації являються автотранспорт та газові котли.
Інженерне забезпечення відбуватиметься за рахунок наявних інженерних мереж.
Проведені розрахунки показали, що вплив на навколишнє середовище від діяльності об’єкта буде незначним і прийнятним для здоров’я населення.
Ряд проектних комплексних заходів, що впроваджуються на даному об’єкті забезпечують відсутність впливу на навколишнє середовище при виникненні аварійних ситуацій.
Зі зверненнями та пропозиціями звертатися протягом 30 днів до Ірпінської
міської ради за адресою: вулиця Шевченка, 2А, Ірпінь, Київська обл., Україна,
08200, тел. (04597) 61-407, час звернень з 9:00 до 17:00.

Субота, 22 серпня

UA:Перший

6:00 Додолики.
6:25 Хто в домi хазяїн.
6:50,7:50,8:50,2:30 Погода.
7:00,8:00,9:00,21:00,0:15,2:40,3:55,5:
35 Новини.
7:15 М/с «Листи вiд Фелiкса».
8:15 Шо? Як?
9:05 Д/ф «Жiнка-банкомат. Закрита
Україна». (12+).
10:10 Х/ф «Марiя-Антуанетта».
12:00,20:30,21:20 Д/с «Дикi тварини».
13:00,23:50 Д/с «Подорож вiдкритим
космосом».
13:30,23:00 Таємницi Сонячної
системи.
14:25 Телепродаж.
15:00 UA:Фольк. Спогади.
16:00 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
16:45 Всенiчне бдiння (ПЦУ).
19:30 Велика вечiрня (УГКЦ).
22:00 «Концтабiр Iзоляцiя».

Канал «1+1»

6:00,7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00,15:00 «Свiт навиворiт».
11:05 «Любий, ми переїжджаємо».
17:00 Комедiя «Полiсмен iз дитячого
садка».
19:30,5:15 «ТСН».
20:15,22:15 «Вечiрнiй квартал».
23:10,0:10 «Свiтське життя».

Iнтер

6:25 «Слово Предстоятеля».
6:35 Х/ф «Тридцять три».
8:00 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10:00 «Корисна програма».
11:10,3:40 Х/ф «Осiннiй марафон».
13:00,5:05 Х/ф «Мiмiно».
15:00 Х/ф «Джентльмени удачi».
16:50 Т/с «Несолодка пропозицiя»,
1-3 с. (12+).
20:00 «Подробицi».
20:30 Т/с «Несолодка пропозицiя», 4
с. (12+).
21:30 Великий концерт «Україна вiд
А до Я».

ICTV

4:50 Скарб нацiї.
4:55 Еврика!
5:05 Факти.
5:35 Т/с «Копи на роботi». (12+).
6:35 «На трьох». (16+).
8:40,12:45 Т/с «Таємнi дверi».
11:40 Факти. День.
13:00 Т/с «Пес». (16+).
14:05 Х/ф «Робот на iм`я Чаппi».
16:30 Х/ф «Орлиний зiр». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Iлюзiя обману». (16+).
21:30 Х/ф «Iлюзiя обману 2».
23:40 Х/ф «Гравiтацiя».

Новий канал

5:55,7:55 Kids` Time.
6:00 М/ф «Хранителi снiв».
8:00 Аферисти в мережах. (16+).
10:00,1:10 Вар`яти. (12+).
11:00 Хто зверху? (12+).
15:00 Х/ф «Однокласники». (16+).
17:00 Х/ф «Однокласники 2».
19:00 Х/ф «Люди в чорному».

21:00 Х/ф «Люди в чорному 2».
23:20 Х/ф «Гребберси». (16+).

СТБ

5:25 Т/с «Комiсар Рекс 3».
7:25,10:55 Т/с «Зоя». (12+).
9:30 Неймовiрна правда про зiрок.
17:00 Хата на тата. (12+).
19:00 Звана вечеря. (12+).
22:55 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика».

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,4:15 Реальна мiстика.
9:00 Т/с «На твоїй сторонi», 9-14 с.
15:20 Т/с «На твоїй сторонi», 15 i 16
с. (16+).
17:00 Т/с «Лабiринт», 1 i 2 с. (16+).
20:00 Т/с «Лабiринт». (16+).
22:00 Т/с «З минулого з любов`ю», 1-3
с. (12+).

Неділя, 23 серпня

UA:Перший

6:00 Додолики.
6:25 Хто в домi хазяїн.
6:50,7:50,2:30 Погода.
7:00,8:00,8:55,21:00,0:15,2:40,3:55,5:
35 Новини.
7:15 М/с «Листи вiд Фелiкса».
8:15 Веселi саморобки.
9:00 Божественна Лiтургiя
Православної Церкви України.
11:00 Недiльна Лiтургiя Української
Греко-Католицької Церкви.
12:30 Недiльна Свята Меса
Римсько-Католицької Церкви в
Українi.
13:30 Свiтовi чемпiонати. Огляд.
14:25 Телепродаж.
15:00 UA:Фольк. Спогади.
16:00 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
18:00 Д/с «Всi на море. Марокко».
19:00 Д/ф «Жiнка-банкомат. Закрита
Україна». (12+).
20:00,0:40 Спецпроєкт «Мiй прапор».
21:20 Д/с «Дикi тварини».
22:00 Х/ф «Донбас». (16+).

Канал «1+1»

6:00,7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:25 «Борщ. Секретний iнгредiєнт».
11:00,2:50 «Свiт навиворiт».
12:35 Т/с «Свати».
16:50 Х/ф «Бiлоснiжка та мисливець».
(16+).
19:30,5:45 «ТСН».
20:15 Х/ф «Бiлоснiжка та мисливець
2». (12+).
22:30 Комедiя «Мiльйон способiв
втратити голову». (16+).

Iнтер

6:50 «Хороше здоров`я».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Iнше життя».
12:00 Х/ф «Мiй собака Iдiот».
14:05 Т/с «Несолодка пропозицiя»,
1-4 с. (12+).
18:00 Х/ф «Бруднi танцi». (16+).
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Тиха гавань». (16+).
22:45 Концерт «Мрiя про Україну».

ICTV

5:25 Факти.
5:50 Секретний фронт.
6:55 Анти-зомбi.
7:50 Громадянська оборона.
8:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
11:45,13:00 Х/ф «Ланцюгова реакцiя».
12:45 Факти. День.
14:00 Х/ф «Iлюзiя обману». (16+).
16:10 Х/ф «Iлюзiя обману 2».
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Мiстер i мiсiс Смiт».
21:35 Х/ф «Турист». (16+).
23:35 Х/ф «Законослухняний
громадянин». (18+).

Новий канал

5:55,7:55 Kids` Time.
6:00 М/ф.
8:00 Ревiзор.
9:40 Х/ф «Вiдпадний препод».
12:00 Х/ф «Вiдпадний препод 2».
14:20 Х/ф «Вiдпадний препод 3».
16:50 Х/ф «Люди в чорному».
18:50 Х/ф «Люди в чорному 2».
21:00 Х/ф «Люди в чорному:
Iнтернешнл». (12+).
23:10 Х/ф «Чому вiн?» (18+).

СТБ

5:15 Бiле сонце пустелi: невiдома
версiя. (12+).
6:05 Висота: невiдома версiя. (
6:55 Стережись автомобiля: невiдома
версiя. (12+).
7:55 Екiпаж: невiдома версiя.
8:50 Королева бензоколонки:
невiдома версiя. (12+).
9:50 Операцiя И: невiдома версiя.
10:45 Хата на тата. (12+).
19:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Один за всiх. (16+).
21:55 Я соромлюсь свого тiла.

Канал «Україна»

5:50 Сьогоднi.
6:50,5:00 Реальна мiстика.
9:00 Т/с «Утiкачка». (12+).
13:00 Т/с «Краще за всiх». (12+).
17:00 Т/с «Солона карамель», 1 i 2
с. (12+).
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с «Солона карамель».
23:00 Х/ф «Доля Марiї».

ТК «Київ»

8:00 Ранок.
10:00,1:05 Богатирськi iгри.
11:00 Shopping. Марафон.
11:15 Київськi iсторiї.
11:25,0:50 Kyiv Tour.
11:45,18:55 Просто кияни.
12:00 Лiкар знає.
13:00,15:00,17:00 Київ. NewsRoom.
13:10,15:15 Х/ф «Тiльки пiсля вас».
15:30 Т/с «Мердок», 101 с. (12+).
16:15 Т/с «Мердок», 102 с. (12+).
17:15 Т/с «Мердок», 103 с. (12+).
18:00,1:55 Цивiлiзацiя Incognita.
19:00,2:55 Київ. Тижневик.
19:50 Т/с «Мердок», 104 с. (12+).
20:40 Т/с «Мердок», 105 с. (12+).
21:30,3:40 Спорт-Тижневик.
22:00,23:00,4:20 Х/ф «Танцююча
нагорi». (16+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

19.08.2020 р. 0 12-00 год. відбудеться встановлення та погодження меж земельної
ділянки за проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Милятинської Тетяни Михайлівни на території Ірпінської міської ради,Київської області. просимо з’явитися представника суміжної земельної ділянки з кад.
номером 3210900000:03:002:0037 та представників Ірпінської міської ради.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Про результати конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для оцінки нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок несільськогосподарського
призначення на території селища Гостомель
Гостомельська селищна рада інформує, що за результатами засідання конкурсної комісії, яке відбулося 10 серпня 2020 року, із питання про відбір суб’єктів
оціночної діяльності для оцінки нерухомого майна в тому числі земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території селища Гостомель, які будуть залучені до проведення експертної грошової оцінки, визнано: експертом на
проведення незалежної експертної грошової оцінки земельної ділянки загальною
площею 0,0050 га по вул. Свято-Покровська, 9-ж в сел. Гостомель ФОП Ізергіну
Оксану Дмитрівну.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Про результати конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для оцінки нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок несільськогосподарського
призначення на території селища Гостомель
Гостомельська селищна рада інформує, що за результатами засідання конкурсної комісії, яке відбулося 10 серпня
2020 року, із питання про відбір суб’єктів
оціночної діяльності для оцінки нерухомого майна в тому числі земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території селища Гостомель, які будуть залучені до проведення експертної грошової оцінки, визнано: експертом на
проведення незалежної експертної грошової оцінки земельної ділянки загальною
площею 0,1000 га по вул. Свято-Покровська, 3/1 в сел. Гостомель ФОП Ізергіну
Оксану Дмитрівну.

24 серпня 2020 року о 12:00 відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки по пров. Толстого, б/н (поруч із земельними ділянками з кадастровими номерами 3210800000:01:070:0105 та 3210800000:01:070:0114).
Просимо з’явитися власників та користувачів суміжних земельних ділянок для
встановлення та погодження меж вищезазначеного землекористування.

24 серпня 2020 року о 12:00 відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки по вул. Революції, б/н (поруч із земельними ділянками з кадастровими номерами 3210800000:01:079:0151 та 3210800000:01:079:0185).
Просимо з’явитися власників та користувачів суміжних земельних ділянок для
встановлення та погодження меж вищезазначеного землекористування.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Постанови КМУ від 25.05.2011 р. № 555 повідомляємо про початок проведення громадських обговорень з питань розгляду матеріалів «Детальний план території, орієнтовною площею 1,62 га, для будівництва медичного центру в межах
вулиць Шевченка, Революції та існуючої житлової забудови в м. Буча Київської
області», згідно рішення Бучанської міської ради № 5015-80-VIІ від 25.06.2020 р.
Площа детального плану території – орієнтовно 1,62 га.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Постанови КМУ від 25.05.2011 р. № 555 повідомляємо про початок проведення громадських обговорень з питань розгляду матеріалів «Детальний план
території, орієнтовною площею 3,1 га, для будівництва приватної садибної забудови в межах вулиць Дорошенка, Степана Бандери та проектних зон виробничого
та садибного призначення в м. Буча Київської області», згідно рішення Бучанської
міської ради
№ 4922-79-VIІ від 21.05.2020 р.

Площа детального плану території – орієнтовно 3,1 га.
Матеріали ДПТ в повному обсязі, в т.ч. ТЕП, висвітлені на офіційному веб-сайті
Бучанської міської ради
- Замовник ДПТ – КП «Бучабудзамовник».
- Розробник ДПТ – ПП «Ладопроект».
- ГАП - В.І. Косарєв.
- Місце ознайомлення з проектними матеріалами –на офіційному веб-сайті
Бучанської міської ради.
На виконання п.6-1. Постанови КМУ від 25.05.2011 р. №555:
- строк подання зауважень та пропозицій з 14.08.2020 р. по 14.09.2020 р.
Пропозиції можна реєструвати:
на електронну пошту за посиланням gromada@bucha-rada.gov.ua на поштову
адресу Бучанської міської ради: Київська область, м. Буча, вул. Енергетиків, 12,
08292
Відповідальна особа з розгляду пропозицій :
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
03.09.2020 р. 0 15-00 год в приміщенні Бучанської міської ради (актова зала; І-й
поверх).
Одночасно повідомляємо, що в разі продовження карантину, про дату та час
проведення громадських слухань з питань розгляду матеріалів містобудівної документації буде повідомлено додатково.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
та Постанови КМУ від 25.05.2011 р. № 555 повідомляємо про початок проведення
громадських обговорень з питань розгляду матеріалів «Детальний план території,
орієнтовною площею 7,0 га, для розташування садибної житлової забудови в межах
вулиць Революції, Василя Стефаника, Гайдамацької, Котляревського та існуючої
житлової забудови в м. Буча Київської області» , згідно рішення Бучанської міської
ради № 5144-81-VIІ від 23.07.2020 р.
Площа детального плану території – орієнтовно 7,0 га.
Матеріали ДПТ в повному обсязі, в т.ч. ТЕП, висвітлені на офіційному веб-сайті
Бучанської міської ради
- Замовник ДПТ – КП «Бучабудзамовник».
- Розробник ДПТ – ФОП Грановський О.В..
- ГАП - О.В.Грановський.
- Місце ознайомлення з проектними матеріалами –на офіційному веб-сайті
Бучанської міської ради.
На виконання п.6-1. Постанови КМУ від 25.05.2011 р. №555:
- строк подання зауважень та пропозицій з 14.08.2020 р. по 14.09.2020 р.
Пропозиції можна реєструвати:
на електронну пошту за посиланням gromada@bucha-rada.gov.ua на поштову адресу Бучанської міської ради: Київська область, м. Буча, вул. Енергетиків, 12, 08292
Відповідальна особа з розгляду пропозицій :
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
03.09.2020 р. 0 15-00 год в приміщенні Бучанської міської ради (актова зала; І-й
поверх).
Одночасно повідомляємо, що в разі продовження карантину, про дату та час проведення громадських слухань з питань розгляду матеріалів містобудівної документації буде повідомлено додатково.

Матеріали ДПТ в повному обсязі, в т.ч. ТЕП, висвітлені на офіційному веб-сайті
Бучанської міської ради
- Замовник ДПТ – КП «Бучабудзамовник».
- Розробник ДПТ – ФОП Грановський О.В..
- ГАП - О.В.Грановський.
- Місце ознайомлення з проектними матеріалами –на офіційному веб-сайті
Бучанської міської ради.
На виконання п.6-1. Постанови КМУ від 25.05.2011 р. №555:
- строк подання зауважень та пропозицій з 14.08.2020 р. по 14.09.2020 р.
Пропозиції можна реєструвати:
на електронну пошту за посиланням gromada@bucha-rada.gov.ua на поштову
адресу Бучанської міської ради: Київська область, м. Буча, вул. Енергетиків, 12,
08292
Відповідальна особа з розгляду пропозицій :
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
03.09.2020 р. 0 15-00 год в приміщенні Бучанської міської ради (актова зала; І-й
поверх).
Одночасно повідомляємо, що в разі продовження карантину, про дату та час
проведення громадських слухань з питань розгляду матеріалів містобудівної документації буде повідомлено додатково.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

24 серпня 2020 року о 12:00 відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки по вул. Києво-Мироцька, б/н (поруч із земельною ділянкою з кадастровим номером 3210800000:01: 079:0107).
Просимо з’явитися власників та землекористувачів суміжних земельних ділянок для встановлення та погодження меж вищезазначеного землекористування.
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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.

№ 32 від 14 серпня 2020 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

10

Управління праці і соціального захисту населення інформує

До відома отримувачів соціальної допомоги!
Інформуємо, що 22.07.2020 Кабінет Міністрів України прийняв постанову
№ 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги», яка застосовується з 1 липня 2020 року.
Цією постановою:
1. Затверджено Порядок обчислення
середньомісячного сукупного доходу
сім’ї (домогосподарства) для усіх видів
державної соціальної допомоги.
Тож з 01.07.2020 призначення усіх
видів державної соціальної допомоги
та житлових субсидій, які відповідно
до законодавства надаються залежно від
сукупного доходу сім’ї (домогосподарства), обчислення цього середньомісячного сукупного доходу здійснюватиметься за єдиним принципом.
Відтепер, при розрахунку державної
соціальної допомоги до середньомісячного сукупного доходу включатиметься
розмір житлової субсидії та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.
До середньомісячного сукупного доходу не включається державна соціальна
допомога, для призначення якої обчислюється сукупний дохід.
Розмір житлової субсидії та пільг
на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання твердого палива та скрапленого газу не враховується до середньомісячного сукупного доходу під час призначення житлової субсидії.
2. Встановлено, що:
– перерахунок допомоги на дітей, над
якими встановлено опіку чи піклування,
яка виплачувалася в січні-червні 2020
році, проводиться з 1 січня 2020 року
у розмірі, що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на дітей з інвалідністю, над
якими встановлено опіку чи піклування, – 3,5 розміру прожиткового мінімуму
для дитини відповідного віку.
Таким чином, внаслідок перерахунку
допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, яка виплачувалася в січні-червні 2020 році, доплата
за період з 01.01.2020 по 30.06.2020 становитиме:
−− на дітей віком до 6 років – 5337,00 грн.,
−− на дітей з інвалідністю віком до 6 років – 16011,00 грн.,
−− на дітей віком від 6 до 18 років –
6654,00 грн.,
−− на дітей з інвалідністю віком від 6
до 18 років – 19962,00 грн.;
З 1 липня 2020 року призначення і виплата державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям та допомоги на
дітей одиноким матерям особам, у яких
закінчився строк таких виплат у березні-червні 2020 року, здійснюється лише
після подання нової заяви з необхідними
документами та декларації про доходи
та майновий стан осіб, які звернулися
за призначенням усіх видів соціальної
допомоги;
−− державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям та допомога на дітей
одиноким матерям особам, які звернулися за її призначенням у липні-серпні
2020 року, призначається і виплачується починаючи з липня 2020 року.
При цьому, допомога на дітей одиноким матерям, яку призначено за умовами, що діяли до 30 червня 2020 року
(включно), виплачується до закінчення
строку її призначення.

Одержувачам державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім’ям
та допомоги на дітей одиноким матерям особам, у яких закінчився строк таких виплат у березні-червні 2020 року,
для призначення соціальної допомоги
з 01.07.2020 рекомендуємо додати до
31.08.2020 заяву про призначення допомоги, декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги,
та документи необхідні для призначення
допомоги, визначені законодавством.

тверджено актом обстеження технічного
стану житлового приміщення (будинку,
квартири);
4) у власності сім’ї є більше ніж один
автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років
(крім мопеда і причепа).
При цьому не враховуються транспортні засоби, отримані безоплатно
чи придбані на пільгових умовах через
органи соціального захисту населення,
у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля, а також
транспортні засоби, придбані батьками
– вихователями дитячих будинків сімейного типу.

Прожитковий мінімум на одну особу
в розрахунку на місяць у 2020 році:
Соціальні і демографічні групи
населення
Діти віком до 6 років
Діти віком від 6 до 18 років
Працездатні особи
Особи, які втратили працездатність

Розмір прожиткового мінімуму
01.07.2020 –
01.12.2020 –
01.01.2020 –
30.06.2020
30.11.2020
31.12.2020
1779 грн.
1859 грн.
1921 грн.
2218 грн.
2318 грн.
2395 грн.
2102 грн.
2197 грн.
2270 грн.
1638 грн.
1712 грн.
1769 грн.

3. Встановлені окремі умови, за яких
допомога на дітей одиноким матерям
та тимчасова державна допомога дітям
не призначається, а саме:
Допомога на дітей одиноким матерям
не призначається, якщо:
1) у складі сім’ї є працездатні особи, які
досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили
військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною
формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої,
вищої освіти, не зареєстровані в центрі
зайнятості як безробітні або як такі,
що шукають роботу, сумарно більше ніж
три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи.
2) особи, які входять до складу сім’ї,
протягом 12 місяців перед зверненням
за призначенням допомоги на дітей
одиноким матерям, здійснили купівлю
земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму),
будівельних матеріалів, інших товарів
довгострокового вжитку або оплатили
(одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно із соціальною нормою суму,
яка на дату купівлі, оплати перевищує 50
тис. гривень;
3) у власності сім’ї є друга квартира
(будинок), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м.
Севастополі, у населених пунктах, на території яких органи державної влади
тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, або житла,
непридатного для проживання, що під-

Тимчасова допомога не призначається, якщо:
– дитина перебуває під опікою чи піклуванням або на повному державному
утриманні. Якщо дитина, яка перебуває
у відповідній установі (закладі) на повному державному утриманні, перебуває
вдома під час літніх канікул або карантину, встановленого Кабінетом Міністрів
України з метою запобігання поширенню
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, така допомога
призначається та виплачується за повні
місяці такого перебування на підставі
довідки закладу освіти про те, що дитина
в цей час не перебувала на повному державному утриманні;
– відсутні відомості про одного з батьків (платника аліментів) у Єдиному реєстрі боржників;
– заявник у місячний строк не подав
необхідних документів, які додаються
до заяви.
4. Викладено у новій редакції
Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24
лютого 2003 року № 250.
Згідно з новою редакцією:
– заява та декларація вважаються
такими, що не подані, у разі внесення
не у повному обсязі відомостей про членів малозабезпеченої сім’ї (прізвище,
ім’я та по батькові, сімейний стан, число,
місяць і рік народження, серія (за наявності) та номер паспорта громадянина
України чи іншого документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без
громадянства), реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім
осіб, які через свої релігійні переконання
відмовилися від прийняття реєстрацій-

До відома отримувачів допомоги на дітей фізичним особампідприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і
належать до першої та другої груп платників єдиного податку
Інформуємо, що Урядом прийнята Постанова Кабінету Міністрів України
№ 641 від 22 липня 2020 року «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»
ідповідно до зазначеної постанови належать до першої та другої груп платз 01.09.2020 р. буде завершено про- ників єдиного податку, затвердженого
граму щодо виплати допомоги на дітей постановою Кабінету Міністрів України
фізичним особам-підприємцям, які об- від 22.04.2020 № 329 «Деякі питання сорали спрощену систему оподаткування і ціальної підтримки сімей з дітьми».

В

Кінцевий термін подачі заяви на отримання допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену
систему оподаткування і належать до
першої та другої груп платників єдиного
податку, 31.08.2020 р.
За більш детальною інформацією з приводу призначення, перерахунку соціальної
допомоги радимо звертатися за тел. (04597)
49 901 відділ «Єдина приймальня громадян»

ного номера облікової картки платника
податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).
– максимальний розмір державної соціальної допомоги не може перевищувати розміру прожиткового мінімуму для
малозабезпеченої сім’ї (до 30.06.2020 не
міг бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для малозабезпеченої сім’ї).
У разі, коли непрацююча працездатна
особа працевлаштувалася або забезпечила себе роботою самостійно протягом шестимісячного періоду отримання державної соціальної допомоги,
до сукупного доходу малозабезпеченої
сім’ї під час призначення такої допомоги на наступний період враховується
лише 50 відсотків доходу, отриманого
у вигляді заробітної плати (грошового
забезпечення), або доходу від підприємницької діяльності. Ця норма застосовується одноразово під час наступного
звернення за призначенням державної
соціальної допомоги.
Якщо непрацююча працездатна особа перебуває на обліку в центрі зайнятості як безробітна або така, що шукає
роботу, більше ніж 12 місяців станом
на кінець періоду, за який враховуються
доходи, та в шестимісячному періоді отримання державної соціальної допомоги не працевлаштувалася, розмір такої
допомоги під час наступного звернення
за її призначенням зменшується на 50
відсотків, на наступний період – на 75
відсотків. Така допомога під час наступного звернення призначається не раніше ніж через шість місяців після завершення її виплати.
Для виходу малозабезпеченої сім’ї із
складних життєвих обставин за рекомендацією органу соціального захисту
населення непрацюючій працездатній
особі із числа членів такої сім’ї, яка бажає провадити підприємницьку діяльність, центром зайнятості може бути
надана допомога на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої
сім’ї, порядок надання якої визначається
Кабінетом Міністрів України.
Доповнено перелік умов, за яких виплата призначеної державної соціальної
допомоги припиняється. Зокрема, у разі
виявлення, що непрацююча працездатна особа фактично не здійснювала догляд за особою, яка досягла 80-річного
віку, або не надавала соціальних послуг
з догляду відповідно до законодавства
у зв’язку з перебуванням за кордоном
сукупно більше ніж 60 днів протягом
періоду отримання державної соціальної допомоги, – з місяця, наступного за
місяцем, у якому надійшла інформація
з Держприкордонслужби.
Також постановою:
−− надана можливість звертатись за призначенням усіх видів допомог онлайн;
−− визначений порядок дій органів соцзахисту, якщо сім’єю приховано відомості
або подано недостовірні дані, що вплинуло на призначення допомоги;
−− удосконалений механізм взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.
За більш детальною інформацією з
приводу призначення, перерахунку соціальної допомоги радимо звертатися
за тел. (04597)49901 відділ «Єдина приймальня громадян».

про грудне вигодовування

Лікар-педіатр Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги
Олена Сергіївна Колесник підготувала для вас 5 основних міфів.
МІФ 1: Грудне вигодовування –
це боляче.
НАСПРАВДІ – якщо правильно прикладати дитину до грудей, не буде ані тріщин, ані болю. Якщо з’явилися тріщини,
потрібно скоригувати техніку прикладання. Молозиво, молоко і слина дитини
мають ранозагоювальні властивості.
МІФ 2: Жінка з маленьким розміром
грудей/плоскими сосками не зможе
годувати.
НАСПРАВДІ – форма і розмір грудей не впливають на процес лактації.
Організм жінки створений для народження і годування дітей. Якщо ваш малюк здоровий, веселий, вивчає світ, набирає вагу – йому вистачає молока.

МІФ 3: Молоко – це їжа, дитині треба
давати пити воду
НАСПРАВДІ – грудне молоко втамовує спрагу. У ньому міститься достатньо
рідини для дитини. Тому в перші 6 місяців йому не потрібні вода, соки або чай –
навіть в жарку або холодну погоду.
Міф 4: Треба дотримуватися строгої
дієти при грудному вигодовуванні.
НАСПРАВДІ – харчування мами, яка
годує, має бути здоровим та повноцінним, таким як і під час вагітності. Усе,
що добре сприймається організмом
мами, можна вживати і при грудному
вигодовуванні. І також – свіжі сезонні
овочі, фрукти та ягоди можна і треба
їсти!

Міф 5: Якщо мама захворіла, слід
негайно припинити ГВ і зціджуватися.
НАСПРАВДІ – якщо мама захворіла на
ГРЗ чи ГРИП, годування потрібно продовжувати у звичному режимі. Це навіть
корисно, оскільки з грудним молоком
дитині потрапляють антитіла, вироблені
організмом матері. Підвищена температура у мами не становить небезпеки для
дитини і не погіршує якість молока.

ЗДОРОВ’Я
кіно

Фільм про хлопчика
з Донбасу номіновано
на премію Emmy

Документальна стрічка The Distant
Barking of Dogs («Віддалений гавкіт собак») виробництва Данії,
Швеції та Фінляндії про Україну
потрапила до категорії «Видатний
документальний фільм про сучасні події». Переможців оголосять
20 та 21 вересня в США.

Ф

ільм «Віддалений гавкіт собак»
данського режисера Сімона
Леренґа Вільмонта став переможцем
премії Peabody Awards. Стрічка розповідає про 10-річного хлопчика Олега
Афанасьєва, який живе біля лінії
фронту на Донбасі. Картину знімали в
селі Гнутове Донецької області з 2015
до 2017 року.

Охорона здоров’я

Вперше – трансплантація
підшлункової залози
В Україні вперше зробили таку
операцію, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Операція відбулася у львівській
міській клінічній лікарні швидкої
медичної допомоги.

«В

загалі зробили три операції: пересадку серця, пересадку нирки. І
третя операція – людині зробили пересадку нирки та підшлункової залози», – сказав Максим Степанов.
За його словами, МОЗ хоче здобути
«трансплантаційну незалежність» за
2,5-3 роки.
Він зазначив, що цьогоріч у бюджеті закладено мільярд гривень на
лікування людей за кордоном. У разі
проведення операцій в Україні вдасться врятувати більшу кількість людей,
тому що тут трансплантації коштують
дешевше.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Ця біда може прийти до будь-кого:
онкологія. Одне лише слово лякає,
а поставлений лікарями діагноз
викликає майже паніку.
Але. Онко – це не вирок! Потрібно
боротися, лікуватися, погоджуватися
на операцію, променеву та хіміотерапії. І успішно пройти цей важкий шлях
можна лише з допомогою рідних, друзів й інших добрих небайдужих людей.
Відомий
багатьом
фотограф
Олександр Сорокін саме зараз веде
боротьбу з онкологією. На своїй сторінці у соцмережі він написав:
«Ми часто носимо щось в собі, не
підозрюючи про серйозність проблеми. Був період обстежень і додаткових
обстежень, КТ, МРТ, повторна біопсія
і багато чого іншого. Остаточний діагноз: меланома».
Разом ми сила і можемо здолати
біду. Реквізити, за якими можна
допомогти Олександру:
Приватбанк: 5168 7453 0372 1218
Сорокин Александр
Монобанк: 4441 1144 4013 7097

Розвінчуємо міфи

ВАРТО ЗНАТИ
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Допоможемо бучанському
фотографу разом
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Ожина – вітаміни для всього організму
Її користь для людського організму просто неоціненна. Ягоди лісової та садової ожини їдять у свіжому та замороженому вигляді. Плоди цієї рослини
дуже щільні, тому під час збирання врожаю не пошкоджуються і довго зберігаються в холодильнику. Ця ягода чудова вітамінна заготовка не тільки
для компотів і солодкої випічки, а й для корисних салатів.

П

лоди ожини насичені: кальцієм,
магнієм, калієм, міддю, марганцем.
Також ягода багата на антиоксиданти,
що допомагають захистити людський
організм від ракових захворювань.
Вживаючи ожину ви неодмінно збагатите свій організм вітамінами, зміцните імунітет та нервову систему. Окрім
цього ця ягода позитивно впливає на
роботу головного мозку та кишечнику.
Слід зазначити, що в ожині міститься велика кількість органічних кислот,
Р-активних речовин і мікроелементів.
Варто звернути увагу на ожину діабетикам, адже в плодах цієї рослини

ПОРАДИ

П

ідготовка до школи не обмежується
лише придбанням форми, портфеля
і канцелярії. Для виконання домашніх
завдань учень повинен мати своє робоче місце – письмовий стіл чи парту і стілець. Якщо у дитини будуть комфортні
умови для занять, вона із задоволенням
вчитиметься, до того ж збереже правильну поставу і зір.
Аби не поспішати, варто вже зараз підійти до вибору шкільних меблів. А для тих,
хто вже має школярика, перевірити, чи відповідають наявні меблі зросту і потребам
дитини – відкоригувати висоту стільця
чи щось замінити.
Меблі слід вибирати,
враховуючи зріст дитини.
Викорис товувати
замість стільця лавку чи табурет – забороняється. Тож не
варто вашим сину чи
донці робити уроки
за кухонним столом
на табуреті.
Ре к о м е н д о в а н і
норми робочого стола: відстань від поверхні стола чи парти
до очей не повинна
бути меншою ніж 30
см. Дитина має сидіти так, щоб кут нахилу грудної частини тіла до поперекової
дорівнював 145 градусів. Інколи батьки
купують додому таку ж парту, як і в школі.
Рекомендована висота стола чи парти: якщо дитина має зріст до 115 см – висота стола 46 см, до 130 см – 52 см, до 145

міститься мало вуглеводів, що дуже
важливо для організму
людей, які мають цю
хворобу.
Підтверджені корисні властивості
ожини для вагітних. Напої
з цієї ягоди
корисні
не
лише як вітамінні, а й мають особливості
натурального жарознижуючого. У період лактації при грудному ви-

годовуванні малюка, ожину теж можна
вживати. Звичайно, обов’язково перед
вживанням будь-яких ягід варто проконсультуватися з лікарем щодо наявності алергії та інших особливих реакцій організму.
Ожинове листя сушать та використовують для приготування
чаїв, адже користь цієї рослини
міститься не тільки в плодах, але
й у листі. Такі чайні напої знижують температуру та допомагають у випадку загострення шлункової
виразки.
Обробляють настоєм з листя ожини рани та подряпини, лишаї та екземи, які
завдяки таким природним лікам швидше загоюються.
Підготувала Тетяна Домарєва

Як обрати парту для учня

Літо – спекотна пора не тільки з огляду на погоду, але й для батьків школярів, особливо першокласників. Стільки покупок потрібно зробити перед початком навчального року! У дитини розпочинається новий етап в житті, і так
важливо, щоб освітній процес приносив задоволення.
см – 58 см, до 160 см – 64 см, до 175 см
– 70 см, вище 175 см – 76 см.
У магазинах столи для школярів мають зазвичай висоту 75-80 см. З огляду
на санітарні норми це відповідає потребам старшокласників. Ширина здебільшого 50-55 см – це мінімум, необхідний
для безпечної відстані від монітора
комп’ютера до очей.
Довжина
робочої
поверхні – переважно 75-80 см, але є й
довші.
Стільниця при виборі парти, мабуть,
найбільш значущий
елемент. Вона може
бути
стаціонарна
пряма, а може бути
із можливістю змінювати кут нахилу.
Особливо важлива
така функція для учнів початкової школи,
коли малюк тільки починає писати та освоювати інші навички, й розвивається м’язова
пам’ять.
Ідеально, якщо стільниця має кілька рівнів. Під кутом 15 градусів зручно
писати, для читання – оптимальний кут
нахилу 30 градусів, а для малювання і
креслення – 45.

Вибір стільця для
першокласника
Більше уваги батькам слід приділити
вибору крісла для школяра. На стільці з жорсткими спинкою і сидінням, на
якому лікарі рекомендують сидіти не
спираючись на спинку, дитина довго
не висидить. Експерти радять купувати
школярам ортопедичне крісло. Дитина
повинна сісти у нього глибоко. Спинка
в ньому фіксується і не хитається, а регулюється так, щоб під час сидіння поперек обперся на спинку. Це змушує людину випрямитися і сидіти рівно. Крім
того, у таких кріслах можна регулювати
висоту сидіння відповідно до зросту дитини.
Матеріали виробів
Вибираючи меблі для дитини, важливо звернути увагу не тільки на модель,
але і на матеріал, з якого вони зроблені. Краще, якщо це буде дерево. У
будь-якому випадку переконайтеся, що
матеріал не токсичний. Не буде зайвим
попросити продавця надати сертифікат
якості.
Визначившись з моделлю, дайте дитині
посидіти за обраною партою, щось написати, намалювати. Це допоможе переконатися, що малюкові комфортно, і ваш
вибір правильний.
Підготувала
Ірина ПАЯСЬ

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

Суспільство

Довкілля

Мартіна Гаррі Гаральдовича,

виконавчого директора Київського регіонального
відділення Асоціації міст України (1998-2019 р.р.)

Дядик Наталію Олександрівну,

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

«Молодіжна Громада»
влаштувала толоку
на озері

Молодь прибрала сміття на пляжній території
Синяківського сільського озера. Це вже не перша справа команди «Молодіжної Громади».

директора Дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) комбінованого типу № 4 «Пролісок»
Бучанської міської ради Київської області

Якубенка Віталія Анатолійовича,

Я

кість та комфорт життя люди забезпечують самі.
Все починається з бажання, з гуртування небайдужих людей навколо лідерів, котрі беруть на себе
відповідальність.
Приємно, що така відповідальна та рішуча молодь
живе в нашій об’єднаній громаді.

депутата Бучанської міської ради
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Театральний гурток
чекає юних акторів

ТВОРЧІСТЬ

Модний одяг своїми
руками

Діти громади не нудьгують під час канікул, а
створюють собі нові яскраві футболки.
айстер-клас з розпису на тканині провела керівник гуртка Бучанського центру позашкільної роботи «Текстильна лялька» Світлана Мацепа.

М

Е

страдна майстерня запрошує дітей, які мріють
стати яскравими та успішними шоуменами, хочуть опанувати мистецтво естради та розвинути
свій акторський талант.

Керівник гуртка — Ірина Миколаївна.
Адреса: м. Буча (Склозаводська), вул. Яблунська,
15. Міський Будинок культури.
Телефон для довідок: 097-401-84-79

СПОРТ

Великий
футбол
у Бучі

Результати ІХ туру V відкритого
чемпіонату Бучанської МОТГ
з футболу серед аматорів -2020

24 серпня, День Незалежності України, в Бучі на
стадіоні «Ювілейний» відбудеться Фінал Кубка
Київщини.

Т

аке рішення ухвалено на засіданні Виконавчого комітету Київської обласної асоціації футболу.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ФК «Стальпрофіль» (Буча)
ФК «Skidka» (Ірпінь)
ФК «Арсенал» (Буча)
ФК «Буча-Квартал» (Буча)
ФК «Фенікс» (Немішаєво)
ФК «Буча – 03» (Буча)
ФК «Олімпік» (Буча)
ФК «Зірка» (Ворзель)
ФК «Курсор» (Буча)
ФК «КАтаН» (Бабинці)

І
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

В
7
7
5
5
4
4
3
3
0
0

ФК «Фенікс» (Немішаєво) – ФК «Буча – 03» (Буча)
ФК «Арсенал» (Буча) - ФК «КАтаН» (Бабинці)
ФК «Стальпрофіль» (Буча) - ФК «Зірка» (Ворзель)
ФК «Буча-Квартал» (Буча) – ФК «Skidka» (Ірпінь)
ФК «Курсор» (Буча) – ФК «Олімпік» (Буча)
Н
2
0
1
1
3
1
3
1
1
1

П
0
2
3
3
2
4
3
5
8
8

М/З
52
33
41
38
26
27
25
17
13
14

М/П
18
19
25
24
19
31
23
31
42
54

Р/М
34
14
16
14
7
-4
2
-14
-29
-40

О
23
21
16
16
15
13
12
10
1
1

ДОЗВІЛЛЯ

Новий скейт-парк

Про план розвитку спорту в громаді розповів Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

У

вересні у Бучанському міському парку планують відкрити скейт-парк. Поціновувачі такого
виду спорту із нетерпінням чекають повернення екстрім-майданчика. Тож чекати залишилося зовсім трохи – відкриття заплановано до Дня Бучі.
Головний редактор: Ірина ЛЕВЧЕНКО
Адреса редакції: 08292, Буча,
вул. Києво-Мироцька, 104-б,
тел.: (04597) 48-305; (098) 468 14 96.

У планах – облаштувати два скейт-парки. Для другого майданчика шукають місце в центрі Бучі. Наразі
триває обговорення запропонованих варіантів із молоддю громади: нещодавно вони зустрічалися з керівником відділу містобудування і архітектури Бучанської
міської ради Вадимом Наумовим.
Члени Молодіжної ради Бучанської громади сподіваються, що найближчим часом молодь матиме змогу
проводити свій вільний час із задоволенням на роликах й набиратися позитивної енергії.

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

Редакція може не поділяти думку авторів
і не вступає з ними
у листування. Рукописи не повертаються.
За зміст реклами відповідає
рекламодавець.

Віддруковано ПП «Видавництво «СЛОВО»,
м. Київ, вул. Ольжича, 29 .
Наклад: 1870 прим.
Замовлення № 1915

