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ІЗ СЕСІЙНОЇ ЗАЛИ

ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

РОБОЧИЙ ВІЗИТ

ОСВІТА

Одностайне рішення
депутатів про
розширення складу
Стор. 2
громади

Буча – найкраще
місто на Київщині!

Відмінна оцінка
освітньому закладу

Правила навчання
під час карантину

Стор. 6

ДЕНЬ СЕЛИЩА

Стор. 7

Стор. 4
ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ

«Зелений клас» –
у Бучанській Українській
гімназії!

Вона стала першим в Україні закладом освіти, що
успішно пройшов комплексний екологічний аудит
і отримає сертифікат на відповідність стандарту
«Зелений клас».
Закінчення на стор. 7.

АКТУАЛЬНО

120 років Ворзелю – свято Єдиної родини

С

вяткування з нагоди ювілейної річниці з дня заснування
селища розпочалися яскраво-спортивно: в оновленому парку
«Перемога». Першими Ворзель привітали наймолодші жителі: відбулися благодійний забіг і велоперегони.
Відроджені алеї гомоніли радісним
сміхом, спортивним азартом ворзелян
і гостей селища, що зібралися тут привітати і допомогти Софійці Шостка.
Головним майданчиком урочистих подій стала територія біля
Уваровського
дому:
розваги для дітей, виступи творчих колективів, відзнаки, подарунки, квіти і теплі
слова вітання і
вдячності…
Свято тривало
нон-стоп: Ворзель
радо
зустрічав
добрих друзів, які
зібралися зі всієї
Бучанської громади.
Бучанський міський голова Анатолій
Федорук привітав
Ворзель спільно із
в. о. старост єдиної
Бучанської громади зі 120-річчям!
Розвитку, процвітання селищу, якого
здавна вважають місцем
сили!
Лариса Федорук, в.о.
старости Ворзеля, підкреслила, що найбільшими
досягненнями стали добровіль-

Обговорили:
громадський
транспорт та
будівництво
обхідної
дороги
Стор. 2.

ФОТОФАКТ

не об’єднання з Бутанською
ОТГ і прийняття стратегічно
важливого документа для селища – Генерального плану.
– За ці п’ять років нам
вдалося покращити інфраструктуру в селищі, створити
місця для відпочинку – парки
Ворзель і Перемога, проспект
Курортний, – зазначила Лариса
Федорук. – Дякую кожному з вас,
шановні ворзеляни, за довіру, за
всі добрі справи, наміри та починання, спрямовані на розвиток та

благоустрій селища, покращення добробуту його жителів.
Золотими літерами в історію селища вписано імена Почесних жителів
селища. На врочистостях представили книгу «Почесні громадяни селища Ворзель», у якій авторка Алла
Багірова розповіла історії 22 жителів
селища.
Звісно, нові роки впишуть нові сторінки, адже мешканці долучаються до
розвитку селища. Вітаємо і бажаємо
довгих років життя!
Продовження на стор. 6

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

Будівництво спорткомплексу
йде за планом
Завершується будівництво вхідної групи, монтуються каркаси для розміщення глядацьких трибун,
кімнат під майбутні душові, роздягальні – роботи у
спорткомплексі відбуваються відповідно до плану.
Поряд готуються території для монтажу багатофункціональних майданчиків, де будуть проводитися
заняття з окремих видів спорту.

ОФІЦІЙНО
АКТУАЛЬНО

З ПИТАНЬ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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Обговорили:
громадський
транспорт та
будівництво
обхідної дороги
Бучанський міський голова, голова
Київського
регіонального
відділення Асоціації міст України

Анатолій Федорук взяв участь у загальних зборах Асоціації «Київська
агломерація».
Цього разу продовжився обмін напрацюваннями і думками щодо будівництва обхідної дороги, що вирішить
транспортні проблеми в столиці і містах-сателітах.
Не обійшли увагою присутні й тему
роботи приміського транспорту, особливого залізничного сполучення.
Медицина, освіта – теми, що постійно в центрі уваги представників органів
місцевого самоврядування, що дбають
про їхнє покращення в кожному населеному пункті громади.

Коронавірус проти місцевих виборів: хто кого?
ВИБОРИ

• Перший округ: смт Ворзель,
с. Мироцьке, смт Бабинці, с. БудаБабинецька. Чисельність округу –
8019 виборців.

В Україні розпочалася підготовка до
місцевих виборів, які мають відбутись
25 жовтня. Партії вже висунули своїх
кандидатів, і ті розпочали передвиборчу агітацію. Усе, як звичайно, проте з однією поправкою – на COVID-19. Як відбуватимуться вибори в умовах карантину
і чи є ризик перенесення? Відповіді на ці
запитання шукали експерти Центру громадського моніторингу та контролю.
КАРАНТИННІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Міністерство охорони здоров’я спільно з Центральною виборчою комісією
працюють над алгоритмом щодо дотримання протиепідемічних норм під час
місцевих виборів. Чиновники обіцяють
надіслати детальну інструкцію всім виборчим дільницям.
Попередньо ЦВК рекомендує виборцям
дотримуватись загальних правил гігієни,
щоб протидіяти поширенню коронавірусу. Зокрема, мити руки, носити маски, не
підходити до інших людей ближче, ніж
на 1,5 м, уникати натовпів та мінімально
пересуватись у приміщенні. У разі підвищення температури вище 37,2°С краще не
заходити на виборчу дільницю.
Контролювати дотримання протиепідемічних заходів повинні виборчі комісії. У
попередніх рекомендаціях ЦВК закликає
працівників виборчих комісій за можливості використовувати фізичні бар’єри –
прозорі екрани, захисні окуляри тощо.
Крім того, ЦВК пропонує щочотири
години проводити дезінфекцію предметів, з якими контактують люди, а також вологе прибирання приміщення, де
розташована дільниця. Для дотримання соціальної дистанції 1,5 м потрібно
нанести тимчасову розмітку біля входу
та всередині дільниці. Також необхідно
провітрювати приміщення, щонайменше
кожні 2 години. На вході до дільниці мають бути одноразові рукавички та антисептики для рук.

ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА

Верховна Рада
підтримала
ініціативу Юлії
Тимошенко
щодо посилення
соціального
захисту осіб
з інвалідністю
Депутати Верховної Ради проголосували за проєкт Закону про внесення
змін до статті 3 Закону України «Про
державну соціальну допомогу особам з

• Другий округ (8855 виборців):
с. Гаврилівка, с. Тарасівщина, с. Здви
жівка, с. Синяк, с. Червоне, с. Раківка,
с. Вороньківка, м. Буча (вул. Авіаторів,
Антонія Михайловського, 56, 58-60,
61/25–8).
• Третій округ (8763 виборців),
м. Буча (центр міста, бульвар
Богдана Хмельницького 1-5, 9 А, 1119, вул. Енергетиків, 1-11, 13, 15, 17,
вул. Героїв Майдану, бульвар Леоніда
Бірюкова, вул. Бориса Гмирі).

ВИБОРИ ЗА БУДЬ-ЯКИХ УМОВ, КРІМ
НАДЗВИЧАЙНИХ
У ЗМІ час від час лунають думки, що
місцеві вибори можуть не відбутись че-

рез епідемію CОVID-19. Адже наприкінці літа кількість хворих почала зростати
і добовий приріст перевищив 2 тисячі
осіб. Однак у МОЗ запевняють, що вибори відбудуться навіть у регіонах з найвищим показником захворюваності. За
словами головного санітарного лікаря
України Віктора Ляшка, зупинити виборчий процес може лише запровадження надзвичайного стану в регіоні.
«Якщо не буде запроваджено надзвичайний стан, то вибори будуть проведені, в тому
числі в «червоній» зоні», – зазначив він.
У парламенті також заявляють, що переносити вибори через коронавірус не
будуть.
«Це може бути небезпечно, це може виглядати нерозумно, але в нас же є закон. Хіба
що вводити надзвичайний стан у зв’язку з
коронавірусом. Теоретично такий сценарій
можливий, але я впевнений, що отримаємо
шквал критики, нас штовхатимуть, розповідатимуть, що ми це робимо для того, щоб
підняти рейтинги, а поки вони низькі – скасовуємо вибори. У нас навіть таких дискусій немає, натяків. 99,9% ймовірності, що
ніхто нікуди нічого переносити не буде», –
зауважив очільник парламентської фракції
«Слуга народу» Давид Арахамія.

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» щодо підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд №2031, авторства Юлії Тимошенко
та депутатів «Батьківщини».
В цілому за документ віддали голоси
330 народних депутатів.
Як зазначено у пояснювальній записці, законопроєкт №2031 сприятиме
посиленню соціального захисту осіб з
інвалідністю, які не можуть самостійно
забезпечувати своє проживання.
«Проєкт Закону – соціальний, спрямований на підвищення рівня матеріального забезпечення осіб з інвалідністю.
Станом на зараз соціальна допомога особам з інвалідністю складає трохи менше
ніж 4 тисячі гривень для особи з інвалідністю підгрупи А з надбавкою на догляд. А це не може задовольнити навіть
мінімальні потреби людини – витрати
на засоби гігієни, медичні обстеження,
ліки, фізичну та соціально-педагогічну
реабілітацію, харчування, комунальні

послуги та одяг», – зазначив співавтор
законопроєкту, народний депутат від
«Батьківщини» Михайло Цимбалюк.
За його словами, Юлія Тимошенко та
команда «Батьківщини» розуміють необхідність прийняття соціально важливих законопроєктів.
«Наш лідер політичної сили постійно
декларує підтримку на законодавчому
рівні кожному українцю. Попри те, що
«Батьківщина» перебуває в опозиції й
монобільшість здебільшого до наших
ідей не дослухається, ми будемо знаходити й надалі важелі впливу на неї задля загального добробуту», – наголосив
Михайло Цимбалюк.
Варто зазначити, що після того, як
документ набере чинності, надбавки на
догляд підвищать:
• особам з інвалідністю з дитинства,
віднесеним до підгрупи А I групи з
75 відсотків до 150% прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

Нагадаємо, відповідно до розпорядження Бучанського міського голови
Анатолія Федорука, у громаді завчасно розпочалася підготовка до забезпечення протиепідемічної безпеки як
під час виборів, так і під час роботи
виборчої комісії.
Уже на сьогодні для цих потреб закуплено сертифіковані в країні 15 тисяч
масок, понад 50 літрів дезрозчинів.
Аби не допустити поширення коронавірусної інфекції, запас всіх необхідних засобів буде поповнюватися
згідно з потребами.
У разі дотримання всіх цих рекомендацій
волевиявлення громадян буде безпечним.
«Дотримання протиепідемічних норм
не повинно бути інструментом політичної
боротьби. Міністерство охорони здоров’я
сподівається, що місцева влада розуміє
всю небезпечність ситуації», – наголосив
очільник МОЗ Максим Степанов.

• Четвертий округ (7843 виборців), м. Буча (переважно Лісова
Буча, вул. Жовтнева, Івана Руденка,
Левка Ревуцького, бульвар Богдана
Хмельницького, 6, 10, 27, вул. Антонія
Михайлівського, 1Б–55А, 57, 61,
вул. Гоголя, вул. Гулака-Артемовсь
кого, вул. Дніпровська, вул. Вокзальна).
• П’ятий округ (9111 виборців), м. Буча
(вул. Тарасівська, вул. Яблунська,
вул. Будівельна, вул. Остапа Вишні,
вул. Склозаводська, вул. Волгоградська,
вул. Вчительська, вул. Гагаріна,
вул. Грушевського, вул. Водопровідна,
вул. Вокзальна 1-72А, вул. Дмитра
Вишневецького, вул. Івана Кожедуба).
Секретар РНБО Олексій Данілов закликає українців суворо дотримуватись протиепідемічних правил, зокрема маскового
режиму, гігієни та соціальної дистанції,
щоб не допустити поширення хвороби.
Експерти нагадують, що епідемія коронавірусу – лише один із викликів цьогорічних
виборів. Не варто забувати також про небезпеки маніпуляцій та фальсифікацій на
виборчих дільницях. Попри складні умови
проведення місцевих виборів, голосування
має бути прозорим і чесним, із суворим дотриманням правил підрахунку бюлетенів.
• особам з інвалідністю з дитинства,
віднесеним до підгрупи Б I групи з
50 відсотків до 100% прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Одиноким особам з інвалідністю з
дитинства II та III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії
лікувально-профілактичного закладу
потребують постійного стороннього
догляду, з 15 до 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили праце
здатність.
Крім того, надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А з 1 січня
2021 року становитиме 150% прожиткового мінімуму, а з 1 січня 2022 року –
200% прожиткового мінімуму.
Водночас надбавка на дитину з інвалідністю підгрупи А у віці від 6 до
18 років збільшиться з 1 січня 2021
року до 150% прожиткового мінімуму,
а з 1 січня 2022 року – 200% прожиткового мінімуму.

СУСПІЛЬСТВО

За час карантину партія
«ЗА Майбутнє» передала
лікарням понад 30 апаратів
ШВЛ, – Москаленко

«Від початку епідемії посильну допомогу закладам охорони здоров’я надає
депутатська група ПП «ЗА Майбутнє» у
Верховній Раді. Завдяки депутатам-мажоритарникам закуплено більше трид-

цяти апаратів штучної вентиляції легень, які отримують районні заклади
охорони здоров’я всієї України», – наголосив Ярослав Москаленко.
Днями один з апаратів ШВЛ було передано до відділення анастезіології та інтенсивної терапії Вишгородської ЦРЛ. З
головним лікарем, головою госпітальної
ради Бородянського госпітального округу
Іваном Клюзком та в.о. завідувача відділення ВЦРЛ Анатолієм Коваленком зустрівся
голова Київського обласного осередку ПП
«ЗА Майбутнє» Ярослав Москаленко.
«В Україні такі лікарні взагалі не
підпадають під програму фінансування пов’язану з боротьбою з пандемією
ковіду. Підтримати саме їх та закупити
апарати ШВЛ прийняли рішення депутати-мажоритарники, які у Верховній
Раді представляють групу «Партія «ЗА
Майбутнє». Більше того, стосовно згаданої програми я відкрив для себе обурливу статистику. Вдумайтеся, з 66 млрд
грн, які виділили на боротьбу з корона
вірусом, на сьогоднішній день половину перерозподілили на інші програми.
Зокрема, з цих грошей 35 млрд грн пішло на «велике будівництво» доріг. А епідемія набирає обертів, і ми вже маємо

Пресслужба Київського обласного
штабу ПП «ЗА Майбутнє»

ЄДИНА РОДИНА
БАБИНЦІ

МИРОЦЬКЕ

УКРАЇНСЬКА
КНИЖКА В
ПОДАРУНОК
БІБЛІОТЕЦІ

НАГОРОДИ – СЕСТРИЧКАМ
ЗА ПІСОЧНІ КАРТИНИ

Естафету на
підтримку місцевої бібліотеки
в селищі організували ще до карантину. Мета акції – поповнити заклад сучасною українською літературою. Приємно, що жителі Бабинців
періодично передають один-одному естафету і не нехтують запропонованою можливістю покращити вибір книжок.
Акцію розпочав Бабинецький селищний
голова Андрій Купраш – подарував книгу
«Україна – єдина країна». Більше двадцяти
читачів уже презентували нові видання бібліотеці! Так тримати!
Умови естафети дуже прості:
1.Книжка має бути нова та сучасна;
2.Даруючий обов’язково передає естафету іншій людині;
3.Книжка дарується в Бабинецьку селищну бібліотеку з фотофіксацією для історії та
висвітлення в ЗМІ.

Учасники зразкової студії пісочної анімації «Sandplay», жительки Мироцького
Вікторія та Марина Баранівські здобули І місце на Міжнародному фестивалі
«Мелодії моря» й отримали заслужені
нагороди за свою творчість і талант.
Вітаємо дівчаток і бажаємо подальших
творчих злетів!

БЛИСТАВИЦЯ

БОЛГАРІЯ – БУЧАНСЬКА ОТГ:
ТРИ ФЕСТИВАЛІ – ТРИ ПЕРЕМОГИ
Народний аматорський вокальний
ансамбль, «Блиставчанка» взяв участь у
фестивалях, які проводились у Болгарії
5-8 вересня 2020 року.

• 1 місце Фольклорний фестиваль, «Етно
Ритми» 2020 (Золоті піски);
• 1 місце Міжнародний фестиваль
«Співуча Країна» в номінації групи
фольклорних пісень (м. Балчик);
• 1 місце Міжнародний фольклорний
фестиваль «Музикальна Волна» в номінації вокальна творчість (м. Балчик).
Вітаємо із золотими нагородами!

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

«В

ід початку епідемії COVID-19
депутатська група «Партія
«ЗА Майбутнє» у Верховній
Раді надає посильну допомогу закладам охорони здоров’я. Депутатимажоритарники
закупили
більше
тридцяти апаратів штучної вентиляції
легень, які отримують районні лікарні
всієї України», – про це повідомив очільник осередку партії «ЗА Майбутнє» на
Київщині Ярослав Москаленко.
Депутати
групи
«Партія
«ЗА Майбутнє» також звернулася до
МОЗ, наголосивши, що лікарні зараз
стоять на передовій епідемії і потребують особливої підтримки.
Як зауважив Ярослав Москаленко, гроші, які мали би піти на боротьбу з коронавірусом, на сьогодні урядом перерозподілено на інші програми, зокрема на
будівництво доріг. А тим часом в Україні
з дня в день фіксують рекордну кількість
інфікованих на COVID-19. На Київщині
з 7 вересня 2020 року у Київській області встановлено «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки поширення
COVID-19 на території міст Березань,
Ірпінь, Фастів та Києво-Святошинського
і Яготинського районів. Крім того,
територія міст Бориспіль, Бровари,
Буча, Васильків, Обухів, Переяслав
та Баришівського, Білоцерківського,
Бориспільського, Броварського, Василь
ківського, Згурівського, Іванківського,
Кагарлицького, Макарівського, Перея
слав-Хмельницького, Рокитнянського,
Таращанського та Фастівського районів
буде знаходитися у «жовтій» зоні.
На передову боротьби з коронавірусом
сьогодні практично стали районні лікарні, які не визначені державою, як спеціалізовані. Профільні заклади охорони
здоров’я нині переповнені, частина з них
не приймають пацієнтів. Людина з незадовільним станом потрапляє саме в ЦРЛ
і перебуває там до отримання результату
ПЛР, а це 4-5 днів. За цей час стан пацієнта або погіршується, або людина помирає.
Головні лікарі б’ють на сполох. Адже в
установах не вистачає ні медичного обладнання, ні засобів індивідуального захисту.
В екстримально швидкі терміни приймальні відділення перепрофільовують
під інфекційні бокси та створюють всі необхідні умови для надання допомоги пацієнтам з підозрою на COVID-19. Державна
влада «умила руки» , більше того, уряд сам
створює перешкоди для того, щоб лікарні отримували фінансування в поточних
умовах, ще й переконує, що вони повинні
додатково заробляти собі недостачу фінансування. А головний санітарний лікар
країни чи не щодня закликає громадян не
звертатись без потреб до лікарень.

набагато складнішу ситуацію, ніж була
навесні», – сказав Ярослав Москаленко.
Він також наголосив, що сьогодні втримувати ситуацію медикам вдається завдяки соціально відповідальному бізнесу та
благодійникам, які з перших днів введення карантину стали допомагати лікарням.
«Існує дуже багато проблем і на рівні
тендерних закупівель. Уявіть собі, держава ставить цінову граничну межу на
маски 1,70 грн, але найдешевша маска на
оптовому ринку коштує від 3 грн, а то й
вище. Як бути головному лікарю в такій
ситуації? Єдиний вихід – шукати небайдужих людей, які допоможуть витримати це навантаження. У нас працюють
дуже професійні лікарі, але ми маємо
непрофесійний уряд. І ця вся непрофесійність проявляється, на жаль, у втратах людських життів. Цей уряд не просто має йти у відставку, він має йти на
лаву підсудних», – наголосив очільник
обласного осередку ПП «ЗА Майбутнє».
Крім того, Ярослав Москаленко сказав, що навіть якщо сьогодні держава й
прийме відповідні рішення щодо забезпечення відділень невідкладних станів всім
необхідним, то сам процес проходження
процедур від рішення до реального отримання коштів та закупівлі медобладнання
є довготривалим. А допомога потрібна вже
сьогодні. Тому лікарні та місцеві громади
взяли на себе головний удар і власними ресурсами намагаються рятувати людей.
«Схожа ситуація склалася не лише в
медичній галузі, а й в освіті. Школи були
не готові приймати дітей з 1 вересня, бо
не отримали необхідних засобів індивідуального захисту для учнів та працівників. Тому закликаю всіх не бути
байдужими, а допомагати освітянам і медикам», – закликав Ярослав Москаленко.
Сьогодні у Вишгородській ЦРЛ активно ведуться ремонтні роботи, планують
найближчим часом відкрити відділення
невідкладних станів, де буде функціонувати інфекційний блок на 6 ліжок для
пацієнтів з підозрою на коронавірус.
Головний лікар Вишгородський ЦРЛ
Іван Клюзко сказав, що апарат ШВЛ є
вкрай необхідним і своєчасним поповненням для закладу та висловив слова вдячності Ярославу Москаленку за постійну
благодійну допомогу районній лікарні.
Обладнання, яке отримують українські медзаклади – це апарати експертного класу, що дають змогу виконувати дихальну підтримку тяжкохворим,
наприклад, з пневмонією чи при інших
невідкладних станах.
«ЗА Майбутнє» допомагатиме лікарням до кінця пандемії, і це не просто
слова, а реальні дії!
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ПРОДУКТОВІ ПОДАРУНКИ
До 120-ї річниці селища Ворзель
діти війни, багатодітні родини селища
отримали продуктові набори від імені голови Бучанської міської об’єднаної територіальної громади Анатолія
Федорука в межах соціальної програми «З турботою про кожного».

Ольга Файнікова: «Я живу співаючи…»
ОСОБИСТІСТЬ
У цьому році звання «Почесний громадянин селища Ворзель» присвоєно
Ользі Файніковій, старості народного
аматорського фольклорного ансамблю української пісні «Перевесло», почесному працівнику культури.
льга Михайлівна безперечно талановита та щира людина, красива жінка та дуже щаслива у шлюбі
з коханим, вірним чоловіком Михайлом
Яковичем, який підтримує її в усьому.
Подружжя виховало трьох чудових дітей, які подарували дідусю і бабусі п’ятьох чарівних внуків.
Пані Ользі є чим пишатися і на творчій ниві: закінчила з відзнакою у 1969
році Київське обласне училище культури (Академія мистецтв ім. Павла
Чубинського), за фахом режисер театральних масових дій. Має 50 років безперервної роботи в культурно-освітніх
закладах. За її ініціативи було створено
жіночий ансамбль «Горлиця», який з честю представляв курорт Ворзель на всіх
всеукраїнських оглядах і фестивалях оздоровчих закладів профспілок України.
Нині при Центрі культури «Уваровський
дім» керує народним аматорським ансамблем української пісні «Перевесло», де
вже впродовж останніх 15 років є незмінною старостою. Три роки тому ансамбль
отримав почесне звання «Народного».
Ці роки були неймовірно цікаві та насичені творчістю, що надихають Ольгу
Файнікову. На запитання, ким саме мріяла стати в дитинстві вона розповіла цікавий випадок:
– Знаєте, я з шостого класу керувала
хором в школі. Тому що в ті далекі часи
в селах завжди була проблема з нестачею
вчителів фізкультури і музики. І ось ми з
колективом часто їздили виступати, за-
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ймалися творчістю. Якось приходжу до
школи, а з математики у мене двійка, –
згадує пані Ольга. – Я й не любила цей
предмет страшно. І ось вже вдома чую моя
мама просить батька, щоб той суворо поговорив зі мною. Тато звісно ж покликав
мене, та не міг сварити, бо сильно любив.
З усіх чотирьох дітей, я найбільше була на
нього схожа. От він і запитує: «Що отримала з математики?». Я й кажу, що двійку,
бо не розумію цю математику. А він: «Ну,
а по співах?». Відповідаю: «П’ятірка!» Тато
лиш засміявся: «Ну й слава Богу! Я й сам
не розумію тієї математики!», – усміхаючись, розповідає пані Ольга.
Любов Ольги Михайлівни до співів,
уміння творчо мислити та тримати хвилю натхнення і визначило її майбутнє. І це не дивно, адже в родині Ольги
Файнікової вся сім’я співоча. Пам’ятає з
дитинства, як мама Ліда, яка працювала
на полі, збирала буряки і завжди співала сама або з подругами по ланці. Пісня,
разом із батьківською любов’ю поселилася в сердечку маленької Олі і живе там
і донині. Син Ольги Михайлівни Сергій
теж дуже талановитий, співав у народно-

му чоловічому ансамблі «Ясени», колись
дуже популярному, який, на жаль, вже
припинив своє існування. Зараз бабуся
Оля передає сімейні пісенні цінності та
традиції своїм онучкам, щоб українська
народна пісня продовжувала й надалі
своє самобутнє існування.
– Знаєте чому наш колектив називається «Перевесло»? – запитує пані Ольга, –
ми переплітаємо ці пісні. Ми, співаючи
їх, проживаємо… Мій старшенький онук
Данилко, мені на радість, вступив до
Академії мистецтв ім. Павла Чубинського,
де колись навчалася і я. Він розташовується на території Київської лаври. Співаючи
там, відчуваєш справжню Божу благодать
і прихильність нашого Творця. Директор
академії Василь Романчишин – професор,
кандидат культурології, заслужений діяч
мистецтв України та просто чудова людина. І хочу сказати, що вступ онука до академії мене безмежно радує! Адже мрію,
щоб він досяг у житті більше за всю нашу
співочу родину. Звичайно хочу, щоб уся
моя сім’я, діти та внуки досягли своїх висот та були щасливі. Бо я задоволена своїм життям, я рада, що співаю, обожнюю
українську пісню й нашу неньку Україну,
творчість – я живу цим.
Ось і вірш Ольга Михайлівна присвятила саме любові до пісні, який розкриває всю сутність натхненної душі:
Живу, як більшість ворзелян,
Радію і журюся, і сміюся,
З людьми спілкуюся, буває сперечаюся,
І вже нічого в світі не боюся.
Люблю співати, літом і зимою,
І восени співаю, і весною,
Співаю українську пісню свого роду,
І коли сонячно співаю, і в негоду,
Співаю, коли радість чи нещастя,
Тому що пісня, то велике щастя
Співаю пізно ввечері і дуже рано,
Тому що пісня гоїть серця рани.

БРОНЗОВИЙ ПРИЗ НА
ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ – ЗАСЛУГА
СПОРТСМЕНА І ТРЕНЕРІВ
Вихованець Бучанської дитячо-юнацької спортивної школи Богдан
Каліш гідно виступив на змаганнях і
здобув третє місце Чемпіонату України
з боротьби самбо. Вагова категорія
спортсмена 82 кг.
Вітаємо
спортсмена-призера
і
його тренерів-викладачів – Олексія
Лобанова та Олену Ратнікову.
Нагадаємо, інтерв’ю з тренером-викладачем відділень самбо та
дзюдо Бучанської ДЮСШ Оленою
Ратніковою, у якому вона розповіла
про філософію цього виду спорту, БН
розповідали у № 25 видання.

Підготувала Тетяна Домарєва

ЗДОРОВ’Я

• допомагає у разі психологічної перевтоми, поліпшує загальне самопочуття;
• при регулярному занятті спортом у
дітей покращується імунітет, зміцнюється сон, стимулюється робота серця, вдосконалюється опорно-рухова
система.

Бучанські
лікарі: рухова
активність –
одна з умов для
розвитку вашої
дитини
Але як правило, перехід дитини з дитячого садка до школи супроводжується
значним зниженням рухової активності.
Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги констатує, що молодші школярі проводять лише 20% часу в
русі, старшокласники – 15%. Різноманітні
гаджети ще більше ускладнили зменшення рухової активності в дітей та підлітків.
Школярі мало рухаються, а тому в
багатьох із них виникає захворювання – гіподинамія (недостатнє фізичне

САМБО

навантаження). Ознаками такої хвороби є в’ялість, сонливість, дратівливість,
загальне нездужання, постійна втома,
зниження або підвищення апетиту.
Зменшення фізичної активності
школяра може призвести до:

• сповільнення розвитку дитини;
• зниження імунітету;
• проблем із серцево-судинною системою;
Користь фізичної активності для
школяра:
• покращує емоційний стан дитини;

Поради батькам щодо фізичної активності вашого школярика:
• Дитина повинна хоча б годину в день
займатися фізичними вправами,
спортом, бігати, ходити пішки.
• Якщо ви хочете, щоб ваша дитина фізично розвивалася, відведіть її у спортивну секцію, фітнес-клуб, басейн. Однак
перед цим вибором слід визначитися
з трьома чинниками: вік, з якого варто
починати спортивні заняття, стан здоров’я дитини та її бажання займатися.
• Зверніть увагу на спортивну форму –
вона має бути зручною та пошитою з
натуральної тканини.
• Якщо ваша дитина має якісь проблеми зі здоров’ям, обов’язково порадьтесь із лікарем про найбільш вдалий
вибір фізичної діяльності для неї.

ТЕЛЕПРОГРАМА 14–20 вересня 2020 року

Канал «1+1»

6:00 «ТСН-Тиждень».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30,
4:15 «ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих людей».
11:20,12:20,12:45,13:40,14:15,14:50,15:50
«Розсмiши комiка».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Свати».
22:45 «Грошi».
0:00 «Дубiнiзми».
0:20 «Танцi з зiрками».

Iнтер

5:35,22:10 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,18:00,19:00,1:55 «Стосується
кожного».
11:15,12:25 Х/ф «Любов без пересадок».
(16+).
13:50 Х/ф «Нянька за викликом». (16+).
15:45 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особиста справа».
0:00 Т/с «Нитки долi». (16+).
3:20 Х/ф «Пострiл в порожнечу». (16+).
5:10 «Телемагазин».

ICTV

4:25 Скарб нацiї.
4:30 Еврика!
4:40 Служба розшуку дiтей.
4:45 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:30 Громадянська оборона.
6:25 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
10:55 Т/с «Рiшає Онiстрат». (16+).
12:00,13:15 Х/ф «Нацiональна безпека».
(16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:15,16:25 Х/ф «Хiтмен». (16+).
16:50 Х/ф «Хiтмен: Агент 47». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Бiльше нiж правда.
21:30 Т/с «Пес-5». (16+).
22:50 Свобода слова.
0:00 Х/ф «Вуличний боєць». (16+).
2:00 Т/с «Менталiст». (16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids’ Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар’яти. (12+).
10:10 Божевiльна зiрка. (12+).
12:10 М/ф «Геркулес».
14:00 Х/ф «Надзвичайнi пригоди Адель
Блан-Сек». (16+).
16:10 Х/ф «Бандитки».
18:00 Le Маршрут.

СТБ

6:20,23:05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
8:15 Т/с «Комiсар Рекс».
11:20,14:50 Т/с «Слiд».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 СуперМама.
19:05 Детектор брехнi. (16+).
20:15,22:45 Т/с «I будуть люди». (16+).
1:05 Я соромлюсь свого тiла. (18+).

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. Новi випуски.
10:20,3:00 Реальна мiстика.
12:20,15:30 Агенти справедливостi. (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00,5:30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 3».
(12+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «На твоїй сторонi 2», 17 i 18 с.
(16+).
23:30 Т/с «Вiкно життя 2», 13 i 14 с. (12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Вiкно життя 2», 15 с. (12+).

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
10:00 Лiкар знає.
10:30,15:30 Телемаркети.
11:00,16:00 Київ. Вголос.
11:30,12:25,15:10,16:35,22:50 Смак дня.
11:35,12:40,15:20,16:45,20:50,23:15 Просто
кияни.
11:40,19:15,23:00 Вартовi столицi.
12:00 Київ. NewsRoom – Брифiнг мера.
12:15,19:50,23:35 Якiсне життя.
12:30 Київськi iсторiї.
12:45 «Wellness-шоу».
13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,1:00 Київ.
NewsRoom.
14:00 Т/с «Мердок», 139 с. (12+).
14:50,15:15,15:25,16:40,16:50 Київ Reality.
18:00 3x4.
19:30 Радар.
19:40,23:25 Служба порятунку.
20:00 Т/с «Мердок», 144 с. (12+).
22:00 Т/с «Мердок», 145 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.

Вторник, 15 сентября

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:15 Шо? Як?
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.
9:30 Т/с «Росселла». (16+).
10:30 Смаки Європи.
11:00 Дивовижнi сади. Богорський
ботанiчний сад – Iндонезiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:30,23:55,5:50 UA:Спорт.
15:20 «Грандiознi проекти: Нова Зеландiя».
16:30 Т/с «Полдарк». (16+).
17:30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18:55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
19:55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
21:40 Нашi грошi.
22:15 Святi та грiшнi.
0:00 Перша шпальта.
3:30 Д/ф «Висота 307.5». (12+).
4:25 Д/ф «Вiйна на нульовому кiлометрi».
(12+).

Відповіді
на сканворд
у № 35

Канал «1+1»

6:00 «Грошi».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,4:40 «ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих людей».
11:20,12:20,13:20,14:15,15:15 «Мiняю
жiнку».
14:00 ТСН: «Телевiзiйна Служба Новин».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Свати».
22:45,0:45 «Майже колишнi».
2:30 «Свiт навиворiт».

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».
14:25,15:25 «Речдок».
16:20 «Речдок. Особливий випадок. Око
за око».
18:00,19:00,1:50 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особиста справа».
0:00 Т/с «Нитки долi». (16+).
3:15 Х/ф «Агата Крiстi. Скорчений
будиночок». (12+).
5:10 «Телемагазин».

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:25 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,20:20 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
10:50,13:25 Х/ф «Iграшковi солдатики». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:40,16:15 Т/с «Пес». (16+).
16:20 Х/ф «Секретнi агенти». (12+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
21:30 Т/с «Пес-5». (16+).
22:50,2:30 Т/с «Менталiст». (16+).
0:50 Х/ф «6 днiв». (16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids’ Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар’яти. (12+).
9:00 Т/с «Шлях чарiвника». (16+).

11:00 Х/ф «Клони».
12:50 Суперiнтуїцiя. (12+).
14:50 Хто зверху? (12+).
16:50 Х/ф «Останнiй мисливець на
вiдьом». (16+).
19:00 Любов на виживання. (16+).
21:00 Х/ф «Час розплати». (16+).
23:40 Х/ф «Мисливцi на вiдьом». (18+).
1:30 Т/с «Пiдступнi покоївки». (12+).
2:50 Зона ночi.
5:00 Абзац.

СТБ

5:20,23:05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
7:10,1:05 Т/с «Комiсар Рекс».
9:15 МастерШеф 8. (12+).
11:55,14:50 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:35 Т/с «Слiд».
18:00 СуперМама.
19:05 Таємницi ДНК. (16+).
20:15,22:45 Т/с «I будуть люди». (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:10
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях. Новi випуски.
10:20,4:00 Реальна мiстика.
12:20,15:30 Агенти справедливостi. (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00,5:30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 3». (12+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «На твоїй сторонi 2», 19 i 20 с.
(16+).
23:20 Контролер.
0:00 Т/с «Вiкно життя 2», 16 i 17 с. (12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Вiкно життя 2», 18 с. (12+).

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.
11:35,15:20,16:45,20:50,23:20 Просто
кияни.
11:40,19:15,23:00 Вартовi столицi.
12:00 3x4.
13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,1:00 Київ.
NewsRoom.
14:00 Т/с «Мердок», 140 с. (12+).
14:45 Shopping. Марафон.
15:15,15:25,16:40,16:50,22:50 Київ Reality.
18:00 Людина на мiльйон.
19:30 Радар.
19:40,23:25 Київськi iсторiї.
19:50,23:35 Якiсне життя.

20:00 Т/с «Мердок», 146с. (12+).
22:00 Т/с «Мердок», 147 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.

Среда, 16 сентября

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:15 Шо? Як?
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.
9:30 Т/с «Росселла». (16+).
10:30 Смаки Європи.
11:00 Дивовижнi сади. Чахар Баг – Iсфаган.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:30,23:55,5:50 UA:Спорт.
15:20 «Грандiознi проекти: Нова Зеландiя».
16:30 Т/с «Полдарк». (16+).
17:30 Нашi грошi.
18:55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
19:55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
21:40 Вбивство Гонгадзе. 20 рокiв у
пошуках правди.
22:40 #@)?$0 з Майклом Щуром. (16+).
0:00 Спiльно.
3:30 Д/ф «Вiйна на нульовому кiлометрi».
(12+).
4:25 Д/ф «Одесити на Донбасi». (12+).

Канал «1+1»

6:00 «Українськi сенсацiї».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30,4:
40 «ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих людей».
11:20,12:20,13:20,14:15,15:15 «Мiняю
жiнку».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Свати».
22:45,23:55 «Свiт навиворiт 11: Китай».
1:05 «Свiт навиворiт».

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. Око
за око».
18:00,19:00,1:50 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особиста справа».
0:00 Т/с «Нитки долi». (16+).
3:15 Х/ф «Iм’я Рози». (16+).
5:15 «Телемагазин».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,10:10 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
11:00,13:10 Х/ф «Вуличний боєць». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:45,16:25 Т/с «Пес». (16+).
16:40 Х/ф «Найманець». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
21:30 Т/с «Пес-5». (16+).
22:45,2:55 Т/с «Менталiст». (16+).
0:50 Х/ф «Каратель». (16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids’ Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар’яти. (12+).
9:00 Т/с «Шлях чарiвника». (16+).
10:50 Х/ф «Справа №39». (16+).
13:00 Хто проти блондинок. (12+).
15:10,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Марсiанин». (16+).
0:00 Х/ф «Залiзне небо: Нове пришестя». (16+).
1:50 Т/с «Пiдступнi покоївки». (12+).
2:45 Служба розшуку дiтей.
2:50 Зона ночi.
5:00 Абзац.
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UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:15 Шо? Як?
6:35 М/с «Книга джунглiв».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,23:00
,1:25,3:30,5:20 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:30,2:00,4:
05 Суспiльна студiя.
9:30 Т/с «Росселла». (16+).
10:30 Смаки Європи.
11:00 Дивовижнi сади. Сад Фiн – Iран.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:25,23:25,1:50,3:55,5:50 UA:Спорт.
15:20 «Грандiознi проекти: Нова Зеландiя».
16:30 Т/с «Полдарк». (16+).
17:30 Д/с «Планета iнновацiй. Енергiя
вiтру».
18:55 Д/с «Дика прогулянка».
19:55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
21:35 «Зворотнiй вiдлiк».
23:35 Бюджетники.
4:30 Д/ф «Висота 307.5». (12+)

19:00 У кого бiльше. (12+).
21:00 Х/ф «Клони».
22:50 Х/ф «Район №9». (16+).
1:10 Х/ф «Мама!» (16+).
3:05 Служба розшуку дiтей.
3:10 Зона ночi.
5:00 Абзац.

СТБ

5:30,23:05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
7:25,1:05 Т/с «Комiсар Рекс».
9:30 МастерШеф 8. (12+).
11:55,14:50 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:35 Т/с «Слiд».
18:00 СуперМама.
19:05 Про що мовчать жiнки. (16+).
20:15,22:45 Т/с «I будуть люди». (16+).

З ПИТАНЬ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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ДЕНЬ СЕЛИЩА

120 років Ворзелю – свято Єдиної родини
С
Закінчення. Початок на стор. 1.

вяткування дня народження селища розпочали в оновленому парку
«Перемога». Гарний, зелений, комфортний парк став майданчиком для благодійної акції на підтримку жительки Ворзеля
Софійки Шостка, яка бореться з онкологією.
118 учасників різного віку пробігли
алеями. Найперші фіналісти отримали
подарунки від Лариси Федорук. Але для
всіх головним було не перемога, а можливість допомогти маленькій дівчинці.
Хлопці і дівчата, юнаки і молодиці,
жінки і чоловіки бігли оновленим парком заради життя маленької ворзелянки.

ВЕЛОПЕРЕГОНИ
Після відбулася диво гонка юних
спортсменів на двоколісних, організована
Бучанським центром позашкільної роботи.
Юні спортсмени, а їх було 35, віком
від 3 до 10 років – це майбутнє селища,
його надія. Учасники, під керівництвом
начальника центру Андрія Куцевалого,
проїхали новенькими велодоріжками і
впевнилися, які вони зручні.
Загалом у цей ранок на лікування
Софійки зібрали близько 20 тисяч гривень. Батько дівчинки Олександр подякував всім за допомогу, й висловив впевненість, що за такої підтримки донька
обов’язково одужає.
А коли всі разом бажають скорішого
одужання, та ще й у таке свято – мрія
здійсниться!
РОЗВАГИ ДЛЯ ВСІХ
На святкуванні Дня селища розважитись та повеселитись міг і дорослий, і малий. Для наймолодших гостей
відбулася дитяча розважально-ігрова
програма. Для дорослих працювали фотозони, виставка-ярмарок виробів декоративно-ужиткового мистецтва від
Гільдії майстрів Ворзеля!
ГОЛОВНІ ВРОЧИСТОСТІ
Звісно, свято – це слова вітань, парад
яких розпочала Лариса Федорук – в. о
старости Ворзеля, й побажала всім розвитку і процвітання.
Бучанський міський голова Анатолій
Федорук привітав жителів славетного
селища, яке відтепер у складі Бучанської
ОТГ спільно розбудовуватиме успішну
громаду, та відзначив кращих працівників грамотами і подяками.
До його слів долучилися в. о. старост
населених пунктів об’єднаної територіальної громади.
Окремо відзначили почесних громадян
селища. Від усіх взяв слово Євдокимов
Валерій Олександрович: «Ворзель яскрава перлина України. Бажаю всім миру!».
Лави Почесних громадян селища поповнюються.
У цьому році звання «Почесний громадянин селища Ворзель» присвоєно:
• Файніковій Ользі Михайлівні, старості
народного аматорського фольклорного
ансамблю української пісні «Перевесло»,
«Почесний працівник культури» .

• Мельнику Віктору Михайловичу (посмертно), ворзелянину, який брав
участь в антитерористичній операції,
захищаючи незалежність, суверенітет
та територіальну цілісність України.
У цей святковий день подарунки отримали освітні заклади, багатодітні родини

і сім’ї з новонародженим, подружжя, що
відсвяткувало золоте весілля, підприємці і службовці, активна молодь і поважні
жителі селища. А співробітники садочків
подарували всім веселий танок.
Також дякували представникам різних
трудових колективів, які вносять свій
внесок у розвиток прекрасного Ворзеля!

BREVIS – ЯСКРАВЕ ЗАВЕРШЕННЯ
СВЯТА
Місцеві виконавці, яким не шкодували
аплодисментів, подарували шалені емоції присутнім.
А коли на сцені зазвучали скрипки та гітари, додалися голоси солістів симфонічного оркестру BREVIS – емоції перетворилися на зливу позитивного настрою.
Відомі хіти різних років у виконанні
улюблених виконавців стали яскравим подарунком для всіх жителів і гостей свята.
На ноті добра і позитиву свято завершилося!

ГРОМАДИ
«Зелений
клас» –
у Бучанській
Українській
гімназії!
Закінчення. Початок на стор. 1.

Ц

ей стандарт встановлює набір
чітко визначених критеріїв, які
характеризують освітній заклад
як такий, що має поліпшені показники
безпеки і якості середовища для навчання, енерго- і ресурсоефективності у
поєднанні з програмою навчання, спрямованою на формування таких компетенцій як:
• інноваційна,
• екологічна,
• інформаційно-комунікаційна,
• здоровий спосіб життя.
Сертифікація відбувалась згідно з
вимогами міжнародного стандарту
ISO 14024 експертною комісією, до складу якої входили міжнародні аудитори.
Урочисте вручення екологічного сертифікату відбулося за участі заступників
міністрів освіти та науки – Селецького
Артура та Руслана Стрільця- захисту довкілля та природних ресурсів.

ДОВІДКОВО
Гімназія будувалась за сучасними будівельними нормами з урахуванням стандартів сталого будівництва та із застосуванням
екологічно сертифікованих будівельних
матеріалів. Це дозволило вже на стадії проєктування уникнути вад застарілого типу
планування та оздоблення, зробити приміщення великими, світлими, з поліпшеними
екологічними характеристиками, а будівлю – тепло-, еко- та енергоефективною.
Наразі Бучанська гімназія чи не єдина в Україні, яка має автономні джерела
енергії – завдяки встановленим на даху
8 сонячним панелям.

Також досягнуто суттєве зниження
споживання електроенергії.
У класах встановлено ергономічні парти та стільці, що регулюються у відповідності зі зростом конкретного учня.
Зручні навігаційні таблички з переліком класів на кожному поверху, таблички – мотиватори й оформлення простору
закладу спрямовані на формування екологічної культури та свідомого ставлення до ресурсів і споживання.
Великий стадіон та спортивна зала на
500 квадратних метрів, яка підходить не
лише для уроків фізкультури, але й для
змагань професійного рівня.
Величезна зала для проведення вистав
та концертів, пандуси та ліфт з дотриманням вимог стандартів інклюзивності,
автоматичний крапельний полив газону

біля школи, контейнери для роздільного
збору сміття… Все це ще не вичерпний
перелік переваг навчального закладу.
Педагогічний колектив вже має досвід
реалізації екологічних проєктів в ході навчально-виховного процесу: акції з прибирання і сортування сміття, екологічні
квести, написання робіт до Малої академії наук на природоохоронну тематику,
залучення дітей до розуміння і розв’язання проблем безпритульних тварин на
базі місцевого притулку тощо.
Впровадження стандарту «Зелений
клас» покликано стати додатковим
ефективним інструментом впровадження наскрізної змістовної лінії освіти
«Екологічна безпека і сталий розвиток».
Гімназія має встановлену екологічну
політику.

НАША ГОРДІСТЬ

Срібло у зеленої
перлини Бучі

Б

учанський міський парк – це окраса
громади, зелені краєвиди якого зачарували не тільки жителів ОТГ, а й гостей
Бучі. Багато хто приїздив помилуватися
місцевими ландшафтами й переконувався в тому, що дійсно Бучанський
парк це справжній витвір мистецтва,
що був вирощений та викоханий добрими та умілими руками господаря.
І ось тепер зелена перлина Бучі отримала визнання і за кордонами України.
Адже нещодавно отримала нагороду у
номінації «Створення міського парку»
Української національної премії з
ландшафтної архітектури та
садового дизайну, де члени
журі одноголосно віддали
срібну відзнаку у 2020 році
бучанській перлині.
Почесне ІІ місце свідчить про високу оцінку
роботи із погляду і дизайну
території у 52 гектари. Адже
міжнародне журі – це майстри
високого класу та статусу з почесними регаліями. Голова шанованого журі Хелена Гутмане
(Латвія) – ландшафтний архітектор, урбаніст, містобуді-

вельник, президент Асоціації латвійских ландшафтних архітекторів
(LAAA), співзасновник Ризької
Urban Institute Riga, член ризької міської колегії архітекторів.
Також до складу журі входили:
Майкл О’Рейлі MGLDA (Garden &
Landscape Designers Association),
Maрк Гелдоф (Бельгія), Кайл
Галахер (Ірландія) та Олена
Олійник (архітектор, віце-пре-

зидент Національної Спілки архітекторів
України).
Керівник комунального підприємства
«Бучазеленбуд» Віктор Галущак із радістю
коментує дану подію:
– Це надзвичайно почесна нагорода й
знак якості роботи і Бучанської міської
ради і всієї громади. Всі дуже задоволені
та щасливі від думки, що їх натхненний
та плідний труд має таку велику цінність
навіть на міжнародному рівні.

ТИМ ЧАСОМ
Впровадження екологічного стандарту для навчальних та освітніх закладів
СОУ ОЕМ 08.002.37.078:2013 Зелений клас.
Екологічні критерії та метод оцінювання
життєвого циклу доступно для закладів
різного рівня: дитячих садків, шкіл, закладів позашкільної освіти, ВНЗ тощо.
Поки вимоги стандарту були впроваджені частково на базі окремих аудиторій
ВНЗ. Зокрема, Національним університетом «Києво-Могилянська академія»,
Київським національним транспортним
університетом, Київським національним
торгово-економічним університетом та
іншими. Неможливість сертифікації перелічених закладів освіти в цілому, на
рівні будівлі, а не окремих кафедр, пов’язана зі складністю дотримання норм
стандарту «Зелений клас» через застарілі норми і технології їх будівництва.
Натомість, новобудова гімназії з врахуванням оновлених ДБН і міжнародних
стандартів по сталому будівництву, у
поєднанні із запровадженням сучасних
освітянських стандартів і системи управління, дозволило пройти сертифікацію
загальноосвітньому закладу в цілому.
Процедура оцінки відповідності стандарту «Зелений клас» проводилась шляхом документального аудиту і аудиту
на місці Органом з оцінки відповідності
«Центр екологічної сертифікації і маркування», який має національну акредитацію і міжнародне визнання.
Підтримка відповідності буде перевірятися шляхом щорічного наглядання за
об’єктом сертифікації.
Пресслужба БМР

А ми хочемо подякувати міській владі
і всім працівникам, що із такою любов’ю
доглядають за парками та скверами нашої
громади, висаджують квіти, турбуються
про кожне дерево, вигадують нові локації,
розширяють зони відпочинку та роблять
їх комфортнішими.
Це подія, про яку варто згадувати, та
ще один привід для гордості бучанців, які
вже не уявлять своє рідне місто без цього
чудового парку. Адже це не тільки зелена
зона для відпочинку. Це дитинство та спогади їх синів і доньок, онуків та правнуків.
Це парк, де дружні та люблячі родини
Бучанської громади проводять величезний проміжок часу, насолоджуючись сонцем, природою та сімейним щастям!
Величезна подяка членам журі й організаторам. З вашою допомогою відбувся цей захід та нагородження лауреатів Національної
премії в галузі ландшафтної архітектури та
садового дизайну: «Кращий реалізований
об’єкт громадського простору», де приймали участь 40 об’єктів претендентів. Адже ця
премія має статус високої української професійної нагороди національного значення в
галузі ландшафтної архітектури, садово-паркового мистецтва, ландшафтного будівництва, благоустрою та озеленення. Дякуємо
всім учасникам чудового конкурсу проектів
Першої Національної Премії з ландшафтної
архітектури і садового дизайну!
Та найбільше хочемо сказати спасибі золотим рукам працівників «Бучазеленбуд»,
що втілили зелену мрію у життя!
Підготувала Тетяна Домарєва

З ПИТАНЬ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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П Р О Г Р А М А Т Е Л Е Б А Ч Е Н Н Я 14–20 вересня 2020 року
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. Новi випуски.
10:20,3:00 Реальна мiстика.
12:20,15:30 Агенти справедливостi. (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00,5:30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 3».
(12+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «На твоїй сторонi 2», 21 i 22 с.
(16+).
23:30 Т/с «Вiкно життя 2», 19 i 20 с. (12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Вiкно життя 2», 21 с. (12+).

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
10:00 Лiкар знає.
10:30,15:30 Телемаркети.
11:00,16:00 Київ. Вголос.
11:30,12:25,15:10,16:35,20:45 Смак дня.
11:35,12:40,15:20,16:45,20:50,23:15 Просто
кияни.
11:40,19:15,23:00 Вартовi столицi.
12:00 Київ. NewsRoom – Брифiнг мера.
12:15,19:50,23:35 Якiсне життя.
12:30,19:40,23:25 Київськi iсторiї.
12:45 «Wellness-шоу».
13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,1:00 Київ.
NewsRoom.
14:00 Людина на мiльйон. Дайджест.
15:15,15:25,16:40,16:50,22:50 Київ Reality.
18:00 Погоджувальна рада.
19:30 Радар.
20:00 Т/с «Мердок», 148 с. (12+).
22:00 Т/с «Мердок», 149 с. (12+).
22:55 «Українська Нацiональна Лотерея».
23:45 «Вiзерунок дня».
23:55 Голос Америки з Вашингтону.
0:00 «Тут i зараз».
1:55,4:40 Цивiлiзацiя Incognita.
3:40 Життєвi iсторiї.
6:30 Мультляндiя.

Четверг, 17 сентября

З ПИТАНЬ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:15 Шо? Як?
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.
9:30 Т/с «Росселла». (16+).
10:30 Свiтова медицина. Монголiя – за
межами степiв.
11:00 Дивовижнi сади. Марокко.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:30,23:55,5:50 UA:Спорт.
15:20 «Грандiознi проекти: Нова Зеландiя».
16:30 Т/с «Полдарк». (16+).
17:30 #@)?$0 з Майклом Щуром. (16+).
18:55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
19:55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
21:40 Схеми. Корупцiя в деталях.
22:15 Т/с «Модус». (16+).
0:00 #ВУкраїнi.
3:30 Д/ф «Одесити на Донбасi». (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».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30,4:
30 «ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих людей».

11:20,12:20,13:15,14:15,15:10 «Одруження
наослiп».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 Т/с «Свати».
21:45 «Право на владу».
0:45 Х/ф «Пригоди «Посейдона».
2:50 «Свiт навиворiт».

Iнтер

5:45,22:10 «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».
14:25,15:25 «Речдок».
16:20 «Речдок. Особливий випадок. Око
за око».
18:00,19:00,1:50 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особиста справа».
0:00 Т/с «Нитки долi». (16+).
3:20 Х/ф «Чекаючи вантаж на рейдi
Фучжоу бiля Пагоди».
5:10 «Телемагазин».

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:25 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
11:05,13:15 Х/ф «6 днiв». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:30,16:25 Т/с «Пес». (16+).
16:35 Х/ф «Король злодiїв». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Анти-зомбi.
21:30 Т/с «Пес-5». (16+).
22:45,2:45 Т/с «Менталiст». (16+).
0:45 Х/ф «Секретнi агенти». (16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids’ Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20,13:00,1:40 Вар’яти. (12+).
9:00 Т/с «Шлях чарiвника». (16+).
10:50 Х/ф «Медовий мiсяць». (16+).
15:00,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Трон: Спадщина». (16+).
23:50 Х/ф «Анонiм». (16+).
2:55 Служба розшуку дiтей.
3:00 Зона ночi.
5:00 Абзац.

СТБ

5:15,23:05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
7:05,1:05 Т/с «Комiсар Рекс».
9:05 МастерШеф 8. (12+).
12:05,14:50 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:35 Т/с «Слiд».
18:05 СуперМама.
19:10 Один за всiх. (16+).
20:15,22:45 Т/с «I будуть люди». (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях. Новi випуски.
10:20,3:15 Реальна мiстика.
12:20,15:30 Агенти справедливостi. (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).

БЛАНК ПЕРЕДПЛАТИ НА 2020 РІК

18:00,5:30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 3».
(12+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «На твоїй сторонi 2». (16+).
23:20 По слiдах.
0:00 Т/с «Вiкно життя 2», 22 i 23 с. (12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Вiкно життя 2». (12+).

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
10:00 Мама знає.
10:30,15:30 Телемаркети.
11:00,16:00 Київ. Вголос.
11:30,15:10,16:35,18:35 Смак дня.
11:35,15:20,16:45,18:45,19:55 Просто
кияни.
11:40,19:15,23:00 Вартовi столицi.
12:00 Погоджувальна рада.
13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,1:00 Київ.
NewsRoom.
14:00 Т/с «Мердок», 141 с. (12+).
14:50 Shopping. Марафон.
15:15,15:25,16:40,16:50,18:40,18:50,22:50
Київ Reality.
18:00,23:15,5:30 Київ. NewsRoom. Деталi.
19:30 Радар.
19:40 Kyiv Tour.
20:00 Т/с «Мердок», 150 с. (12+).
20:50 Якiсне життя.
22:00 Т/с «Мердок», 151 с. (12+).
22:55 «Українська Нацiональна Лотерея».
23:45 «Вiзерунок дня».
23:55 Голос Америки з Вашингтону.
0:00 «Тут i зараз».
1:55,4:05 Цивiлiзацiя Incognita.
2:55 Життєвi iсторiї.
6:00 Мультляндiя.
6:30 Дотик з Чарльзом Стенлi.

Пятница, 18 сентября

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:15 Шо? Як?
6:35 М/с «Чорний пiрат».
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.
9:30 Т/с «Росселла». (16+).
10:30 Свiтова медицина. Японiя – останнi
довгомешканцi Окiнави.
11:00 Дивовижнi сади. Iталiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:30,23:55,5:50 UA:Спорт.
15:20 «Грандiознi проекти: Нова Зеландiя».
16:30 Т/с «Полдарк». (16+).
17:25 VoxCheck.
17:30 Перша шпальта.
18:55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
19:55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
21:40 Д/с «Свiт майбутнього. Планета
Земля 2050».
22:15 Т/с «Модус». (16+).
0:00 Схеми. Корупцiя в деталях.
3:30 Д/ф «Перехрестя Балу». (12+).
4:25 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю». (12+).

Канал «1+1»

6:00 «Українськi сенсацiї».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30,3:
55 «ТСН».
9:25,10:25,2:35 «Життя вiдомих людей».
11:20,12:20,13:15,14:15,15:10 «Одруження
наослiп».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».

20:35 «Чистоnews».
20:45 «Лiга смiху».
22:05,23:25 «Вечiрнiй квартал».
0:25 Комедiя «Двадцять сiм весiль».
4:55 «Свiтське життя».

Iнтер

5:40,22:00 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05,12:25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
13:20 «Хороше здоров’я».
14:25,15:25,23:50 «Речдок».
16:20 «Речдок. Особливий випадок. Око
за око».
18:00,1:45 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».
3:15 «Чекай на мене. Україна».
4:40 «Україна вражає».
5:00 «Телемагазин».
5:30 М/ф.

ICTV

16:45 Всенiчне бдiння (ПЦУ).
19:30 Велика вечiрня (УГКЦ).
20:30 Д/с «Свiт майбутнього. Планета
Земля 2050».
21:20 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
22:00 Х/ф «Однiєї чарiвної ночi». (18+).
0:05 Святi та грiшнi.
1:35,4:45 #ВУкраїнi.
3:00 Бюджетники.
4:15 Перша шпальта.
5:10 Схеми. Корупцiя в деталях.

Канал «1+1»

6:00,7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 «Свiт навиворiт».
15:30 «Танцi з зiрками».
19:30,5:15 «ТСН».
20:15,4:25 «Чистоnews».
20:25,21:45 «Вечiрнiй квартал».
23:10,0:10 «Свiтське життя».
1:10 «Лiга смiху».
2:30 Х/ф «Пригоди «Посейдона».

Iнтер

4:05 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30,1:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10:10 Анти-зомбi.
11:10,13:25,13:45 Т/с «Вижити за будь-яку
цiну 2».
12:45,15:45 Факти. День.
14:55,16:20 «На трьох». (16+).
17:10,20:10 Дизель-шоу. (12+).
18:45 Факти. Вечiр.
23:00,2:00 Скетч-шоу «На трьох 8». (16+).

6:30 «Слово Предстоятеля».
6:40 Х/ф «Вусатий нянь».
8:00 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10:00 «Корисна програма».
11:10 Х/ф «Ласкаво просимо, або
Стороннiм вхiд заборонено».
12:40 Х/ф «Пригоди Шерлока Холмса i
доктора Ватсона. Скарби Агри».
15:40 Т/с «По рiзних берегах». (16+).
20:00 «Подробицi».
20:30 Концерт «Iнтер. Лайма. Рандеву».
22:20 Х/ф «Принцеса на бобах».
0:30 Х/ф «Iгри дорослих дiвчаток».
3:00 «Подробицi» – «Час».
3:30 «Орел i решка. Шопiнг».
4:45 «Україна вражає».
5:05 Х/ф «Їхали ми, їхали...»

5:55,7:15 Kids’ Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20,1:30 Вар’яти. (12+).
7:50 Аферисти в мережах. (16+).
9:50 Любов на виживання. (16+).
11:50 Хто зверху? (12+).
14:00 Х/ф «Трон: Спадщина». (16+).
16:20 Х/ф «Час розплати». (16+).
19:00 Х/ф «Нiч у музеї».
21:10 Х/ф «Нiч у музеї 2».
23:30 Х/ф «Некромантiя». (18+).
2:25 Служба розшуку дiтей.
2:30 Зона ночi.
5:20 СтендАп шоу. (16+).

4:30 Скарб нацiї.
4:40 Еврика!
4:45 Факти.
5:15 Т/с «Копи на роботi». (12+).
6:10 «На трьох». (16+).
6:40 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 2».
9:40 Т/с «Таємнi дверi». (12+).
12:45 Факти. День.
13:05 Т/с «Пес-5». (16+).
16:40 Х/ф «Форсаж». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Подвiйний форсаж». (16+).
21:25 Х/ф «Потрiйний форсаж: Токiйський
дрiфт». (16+).
23:25 Х/ф «Адреналiн». (16+).
1:00 Х/ф «Адреналiн 2: Висока напруга». (16+).

Новий канал

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
6:00 Х/ф «Королiвська сваха».
7:50 Врятуйте нашу сiм’ю. (16+).
11:20,14:50,18:05 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
19:00,22:50 Т/с «Життя прекрасне». (12+).
22:45 Iсторiї успiху.
0:35 Х/ф «Флiрт з сорокарiчною». (12+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях. Новi випуски.
10:20,4:30 Реальна мiстика.
12:20,15:30 Агенти справедливостi. (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 3». (12+).
20:10 Гучна справа.
21:00 Свобода слова Савiка Шустера.
0:00 Т/с «Гра в долю», 1 i 2 с. (12+).
1:45 Телемагазин.
2:15 Т/с «Гра в долю». (12+).

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
7:30 Мультляндiя.
10:00 Лiкар знає.
10:30,15:30 Телемаркети.
11:00,16:00 Київ. Вголос.
11:30,15:10,16:35,20:50,23:20 Смак дня.
11:35,14:50,15:20,16:45,18:50,20:55,23:15
Просто кияни.
11:40,19:15,23:00 Вартовi столицi.
12:00 Київ. NewsRoom – Брифiнг мера.
12:10 Kyiv Tour.
12:30 Київ. NewsRoom. Деталi.
13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,1:00 Київ.
NewsRoom.
14:00 Т/с «Мердок», 142 с. (12+).
15:15,15:25,16:40,16:50,22:50 Київ Reality.
18:00 Т/с «Мердок», 143 с. (12+).
19:30 Радар.
19:40,23:25 Київськi iсторiї.
19:50,23:35 Якiсне життя.
20:00 Т/с «Мердок», 152 с. (12+).
22:00 Т/с «Мердок», 153 с. (12+).
22:55 «Українська Нацiональна Лотерея».
23:45 «Вiзерунок дня».
23:55 Голос Америки з Вашингтону.
0:00 «Тут i зараз».
1:55,6:30 Цивiлiзацiя Incognita.
3:30 Життєвi iсторiї.

Суббота, 19 сентября

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:15 Додолики, вип. 3.
6:25,6:35,6:50,8:15,8:20 Веселi саморобки.
6:30,6:40,6:45 Книга-мандрiвка.
6:55,8:25 Уроки тiтоньки Сови. Географiямалятко.
7:00,8:00,9:00,21:00,23:45,2:40,3:55,5:3
5 Новини.
7:15,8:30 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи».
8:50,2:30 Погода.
9:05 Енеїда.
10:10 Х/ф «Брехати, щоб бути iдеальною».
(16+).
11:55,1:05 Плiч-о-плiч.
12:25 Школа майбутнього. Розсудливе
використання мозку.
13:30 Астероїди: судний день чи день
оплати?
14:25 Телепродаж.
15:00 UA:Фольк. Спогади.
15:55 Т/с «Таємний код вiри». (12+).

ICTV

Новий канал

5:55,7:15 Kids’ Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20,0:50 Вар’яти. (12+).
8:50 У кого бiльше. (12+).
10:50 Хто зверху? (12+).
13:00 М/ф «Думками навиворiт».
14:50 Х/ф «Нiч у музеї».
17:00 Х/ф «Нiч у музеї 2».
19:00 Х/ф «Нiч у музеї: Секрет гробницi».
(16+).
21:00 Х/ф «Пiкселi». (16+).
23:00 Х/ф «Залiзне небо: Нове пришестя».
(16+).
2:20 Зона ночi.
5:20 СтендАп шоу. (16+).

СТБ

5:25 Т/с «Кафе на Садовiй». (12+).
9:30 Неймовiрна правда про зiрок.
10:55 Т/с «I будуть люди». (16+).
16:55,22:50 Звана вечеря. (12+).
19:00 МастерШеф 10. (12+).
0:50 Х/ф «Тi, що не сплять у Сiетлi». (16+).

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,3:15 Реальна мiстика.
8:40 Т/с «Ласкаво просимо на Канари».
(12+).
12:30 Т/с «Без коливань», 1 i 2 с. (12+).
15:20 Т/с «Без коливань». (12+).
17:00 Т/с «Довга дорога на щастя», 1 i
2 с. (12+).
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Довга дорога на щастя». (12+).
23:00,2:15 Т/с «Пробудження любовi». (12+).
1:45 Телемагазин.

ТК «Київ»

8:00 Ранок.
10:00 Людина на мiльйон.
11:00 Веселi старти.
11:30 Служба порятунку.
11:45 «Wellness-шоу».
12:00 Лiкар знає.
13:00,15:00,17:00,19:00,23:00 Київ.
NewsRoom.
13:10 Погоджувальна рада.
14:10 News. Деталi.
14:40 Вартовi столицi.
15:10 Київськi iсторiї.
15:20 Т/с «Мердок», 144 с. (12+).
16:10 Т/с «Мердок», 145 с. (12+).
17:10 Т/с «Мердок», 146 с. (12+).
18:00 Т/с «Мердок», 147 с. (12+).
18:50 Просто кияни.
19:20 Т/с «Мердок», 154 с. (12+).
20:10 Т/с «Мердок», 155 с. (12+).
21:00 Добрi новини.
21:10 Х/ф «Флiрт зi звiром». (16+).
22:50 Смак дня.
22:55 «Українська Нацiональна Лотерея».
23:20 3x4.
0:15 «Тут i зараз».
1:15,6:25 Цивiлiзацiя Incognita.
2:55 Життєвi iсторiї.
7:30 Мультляндiя.

Воскресенье, 20 сентября

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:15 Додолики.
6:25,6:35,6:50,8:15 Веселi саморобки.
6:30,6:40,6:45,8:20 Книга-мандрiвка.

6:55,8:25 Уроки тiтоньки Сови. Географiямалятко.
7:00,8:00,8:55,21:00,23:45,2:40,3:55,5:3
5 Новини.
7:15,8:30 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи».
9:00 Божественна Лiтургiя Православної
Церкви України.
11:00 Недiльна Лiтургiя Української ГрекоКатолицької Церкви.
12:30 Недiльна Свята Меса РимськоКатолицької Церкви в Українi.
13:30,0:05 Т/с «Таємний код вiри». (12+).
14:25 Телепродаж.
15:00,1:35 Країна пiсень.
16:00 Т/с «Мiстер Селфрiдж». (16+).
18:00 Д/с «Iсторiї вулканiв».
18:30 Д/с «Всi на море. Дубай – оазис
розкошi».
19:30 Д/с «Планета iнновацiй.
Альтернативна енергiя».
19:55 Д/ф «Острови. Азорськi острови.
Акули, кити, манти».
21:20 #@)?$0 з Майклом Щуром. (16+).
22:00 Х/ф «Мерi: створення принцеси».
(16+).
1:05 Плiч-о-плiч.
2:30 Погода.
3:00 Бюджетники.
4:15 #ВУкраїнi.
4:40 Святi та грiшнi.

Канал «1+1»

6:00,7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:25 «Свiт навиворiт».
15:15 Т/с «Свати».
18:15 «Українськi сенсацiї».
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Танцi з зiрками».
0:40 Комедiя «Ми купили зоопарк».
3:00 Комедiя «Двадцять сiм весiль».

Iнтер

6:20 Х/ф «Ласкаво просимо, або Стороннiм
вхiд заборонено».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Iнше життя».
12:00 Х/ф «Чудова п’ятiрка: Таємниця
стародавнього амулета». (12+).
14:00 Т/с «По рiзних берегах». (16+).
18:00 Х/ф «У владi стихiї». (16+).
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «21 мiст».
22:25 Х/ф «Пригоди Шерлока Холмса i
доктора Ватсона. Скарби Агри».
1:35 «Дiана. 7 Днiв».
3:30 «Речдок».

ICTV

4:50 Скарб нацiї.
4:55 Еврика!
5:05 Факти.
5:35,7:25 Анти-зомбi.
6:25 Бiльше нiж правда.
8:25 Секретний фронт.
9:25 Громадянська оборона.
10:20 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12:15,13:00 Х/ф «Форсаж». (16+).
12:45 Факти. День.
14:40 Х/ф «Подвiйний форсаж». (16+).
16:45 Х/ф «Потрiйний форсаж: Токiйський
дрифт». (16+).
18:45 Факти тижня.
21:00 Х/ф «Форсаж 4». (16+).
23:10 Х/ф «Форсаж 5». (16+).
1:45 Х/ф «Король злодiїв». (16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids’ Time.
6:00 М/ф.
7:20,2:00 Вар’яти. (12+).
9:10 М/ф «Кролик Пiтер».
11:00 М/ф «Думками навиворiт».
12:50 Х/ф «Будинок з приколами».
14:20 Х/ф «Нiч у музеї: Секрет гробницi».
(16+).
16:20 Х/ф «Пiкселi». (16+).
18:20 Х/ф «Варта Галактики». (16+).
21:00 Х/ф «Варта Галактики 2». (12+).
23:50 Х/ф «Медовий мiсяць». (16+).

СТБ

4:15 Х/ф «Два береги».
5:55 Х/ф «Знахар».
8:50 МастерШеф 10. (12+).
12:40 СуперМама.
16:55 Хата на тата. (12+).
19:00 Слiдство ведуть екстрасенси. (16+).
20:00 Один за всiх. (16+).
23:15 Я соромлюсь свого тiла. (16+).

Канал «Україна»

5:50 Сьогоднi.
6:50 Реальна мiстика.
8:50,3:10 Т/с «Лiнiї життя».
13:00 Т/с «Назавжди».
17:00 Т/с «Рись», 1 i 2 с. (12+).
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с «Рись». (12+).
23:00 Т/с «Без коливань», 1 i 2 с. (12+).
1:45 Телемагазин.
2:15 Т/с «Без коливань». (12+).

ТК «Київ»

8:00 Ранок.
10:00,1:00 Зiрковий смак.
11:00 Shopping. Марафон.
11:15,0:50 Київськi iсторiї.
11:25 Kyiv Tour.
11:45,14:50,16:50,18:55 Просто кияни.
12:00 Лiкар знає.
13:00,15:00,17:00 Київ. NewsRoom.
13:10 Х/ф «Флiрт зi звiром». (16+).
15:15 Т/с «Мердок», 148 с. (12+).
16:05 Т/с «Мердок», 149 с. (12+).
17:15 Т/с «Мердок», 150 с. (12+).
18:00,1:35 Цивiлiзацiя Incognita.
19:00,2:55 Київ. Тижневик.
19:50 Т/с «Мердок», 156 с. (12+).
20:40 Т/с «Мердок», 157 с. (12+).
21:30,3:40 Спорт-Тижневик.
22:00,4:20 Х/ф «Легенда Багера Ванса».
22:55 «Українська Нацiональна Лотерея».
0:20 News. Деталi.
4:10 Добрi новини.
6:30 Мультляндiя.

ДОВІДКОВО
Ботулізм – це захворювання, що
виникає в результаті отруєння токсинами бактерій ботулізму та характеризується важким перебігом з ураженням центральної і вегетативної
нервової системи.
Збудник – Clostridium botulinum
постійно перебуває в ґрунті, утворює
спори, надзвичайно стійкі до впливу
хімічних і фізичних факторів (витримують кип’ятіння протягом 5 годин,
гинуть при температурі 120° С через
30 хвилин). Бактерії містять одну з
найсильніших у природі отрут ботулотоксин. У непатрaній рибі, за
відсутності кисню, збудник ботулізму проростає і виробляє токсин.
Зараження людини ботулізмом відбувається під час вживання продуктів тваринного і рослинного походження, забруднених клостридіями.

Ірпінський міський відділ Головного
управління Держпродспоживслужби
в Київській області повідомляє про
встановлення фактів реалізації рибної
продукції за фальсифікованими документами ФОП Шипко Я. В. Так, останні
випадки можливого захворювання на
ботулізм, зареєстровані в Харківській
і Луганській областях, ймовірно, були
пов’язані із вживанням придбаної
рибної продукції в роздрібній торгівлі.

У

досліджуваному зразку підляща
в’яленого, відібраного в місці придбання мешканкою Луганської
області, яка постраждала від захворювання на ботулізм, за результатами лабораторних дослідженнях виявлено ботуліністичний токсин.

СЛІД ЗАЗНАЧИТИ
У кількох областях України (Полтавська,
Харківська, Луганська) в реалізації було виявлено в’ялену рибу (лящ, підлящ), із вживанням якої пов’язані випадки виникнення
захворювання на ботулізм серед мешканців. Постачальником (відправником) небезпечної рибної продукції у всіх випадках
був ФОП Шипко Ярослав В’ячеславович,
про якого відсутня інформація в Реєстрі
операторів ринку харчових продуктів.
Разом з тим, ФОП Шипко Я.В., займаючись
транспортуванням риби, використовував
«Декларації виробника» із зазначенням
найменування виробника, який зареєстрований як оператор ринку харчових продуктів у Київській області (Бородянський

Ботулізм – інформація
Держпродспоживслужби
район, с. Луб’янка). Одночасно в товарно-транспортній накладній від ФОП
Шипко Я.В. вказана неіснуюча адреса (вул.
Чкалова, 1-Б, с. Луб’янка, Бородянський район, Київська область).

У ЗОНІ РИЗИКУ
В’ялена, копчена та солона риба, м’ясні
та рибні консерви, консервовані продукти домашнього приготування, домашня
ковбаса.

СЛІД ПАМ’ЯТАТИ
Мікроорганізм та його токсин не змінюють смаку, запаху, зовнішнього вигляду продуктів.

ПІД ЧАС КУПІВЛІ
Обов’язково звертати увагу на терміни реалізації та умови зберігання, не
вживати харчові продукти за найменшої

ГРОШІ

Національний банк України повідомляє, що такі гроші перестануть бути засо-

бом платежу під час здійснення розрахунків готівкою та будуть вилучені з обігу.
У той же час буде надана можливість
їх обміняти:
• в усіх українських банках – упродовж
одного року, тобто до 30 вересня 2021
року включно;
• у Національному банку та уповнова
жених банках (Ощадбанк, Приват
Банк, Райффайзен Банк Аваль,
ПУМБ) – упродовж трьох років, а саме
до 30 вересня 2023 року включно.

У відповідності до ст. 21 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності» та Постанови Кабінету Міністрів
України від 25.05.2011 р. № 555 були опубліковані оголошення про громадські
обговорення щодо надання пропозицій з
розгляду наступних ДПТ, а саме:
• 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
з рішенням Бучанської міської ради №
5015-80-VIІ від 25.06.2020 р.
(строк подання зауважень та пропозицій
з 14.08.2020 р. по 14.09.2020 р.);
• Детальний план території, орієнтовною
площею 3,1 га, для будівництва приватної садибної забудови в межах вулиць
Дорошенка, Степана Бандери та проєктних зон виробничого та садибного
призначення в м. Буча Київської області, згідно з рішенням Бучанської міської
ради № 4922-79-VIІ від 21.05.2020 р.
(строк подання зауважень та пропозицій
з 14.08.2020 р. по 14.09.2020 р.);
• 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 з рішенням
Бучанської міської ради № 5144-81-VIІ
від 23.07.2020 р.
(строк подання зауважень та пропозицій
з 14.08.2020 р. по 14.09.2020 р.).
Однак, згідно з Постановою Кабінету
Міністрів України від 11.03. 2020 року №211
з 17 березня 2020 р. на території України заборонено проведення всіх масових заходів,
у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що унеможливлює
проведення громадських слухань.
Для можливості урегулювання питання
проведення громадських слухань з розгляду матеріалів вищезазначеної містобудівної документації, громадські слухання будуть проводитись у формі надання
письмових зауважень та пропозицій в термін з 15.09.2020 р. по 21.09.2020 р. на електронні пошти: gromada@bucha-rada.gov.
ua, sad2010@ukr.net та на поштову адресу
Бучанської міської ради: Київська область,
м.Буча, вул. Енергетиків,12.
Просимо охочих та дотичних осіб направляти свої зауваження та пропозиції
онлайн.

З монетою
25 копійок будемо
прощатися
Із першого жовтня цими монетами, а
також гривнями зразків до 2003 року,
не можна буде розрахуватися у магазинах, кафе, ресторанах тощо.
Втрачене посвідчення дитини з
інвалідністю ААГ №246522, видане
01.03.2018 р. Управлінням праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків чорнобильської
катастрофи Бучанської міської ради
на ім’я Сидорук Максим Вікторович,
вважати недійсним.
Втрачене свідоцтво про середню
освіту №840030, видане 11.06.1984
року школою м. Київ №93 на ім’я Бака
Олександр Сергійович, вважати недійсним.
Втрачений військовий квиток
№ОПК 1972110, виданий на ім’я
Домінський Руслан Петрович, вважати недійсним.
Втрачене свідоцтво про повну середню освіту серія 15КХ № 12167262,
видане Бучанською ЗОШ І-ІІІ ст.
№3 09.06.2015 на ім’я Озимко Роман
Васильович, вважати недійсним.
Втрачений додаток до свідоцтва про повну середню освіту серія 12КХ № 48213992273259, видане Бучанською ЗОШ І-ІІІ ст.№3
09.06.2015 на ім’я Озимко Роман
Васильович, вважати недійсним.
Втрачене свідоцтво право власності на будинок Київська область,
Білоцерківський район, с. Острійки,
вул. Леніна, 85, видане 26.10.2011 р.
на ім’я Атаманенко Галина Юріївна,
державним нотаріусом в м. Узин,
Київської обл., Білоцерківського району, вважати недісним.

Адміністрація ПКПП «Теплокомунсервіс» повідомляє, що з 14.09.2020 року починається
наповнення теплоносієм зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж централізованого теплопостачання в м. Буча, с. Гаврилівка, м. Ірпінь, смт Ворзель, та смт Гостомель. Просимо
власників квартир, будинків, об’єктів бюджетної сфери та інших суб’єктів господарювання
підготувати теплотехнічні мережі та закінчити всі ремонтні роботи.
Всім споживачам послуг необхідно до 16 вересня 2020 року оформити та надати
ПКПП «Теплокомунсервіс» Акти готовності до опалювального періоду 2020-2021 р.
(Додаток 4 до Правил підготовки до опалювального періоду).
Дякуємо за порозуміння!

підозри щодо їхньої якості. Необхідно
виключити придбання виготовлених в
домашніх умовах консервів, в’яленої,
копченої, соленої риби й інших продуктів харчування в місцях несанкціонованої торгівлі у приватних осіб.

ОПЕРАТОРАМ РИНКУ ХАРЧОВИМИ
ПРОДУКТАМИ
Слід не допускати прийом та реалізацію риби без супровідної документації,
в немаркованій тарі, перевезення риби
транспортом, який не відповідає вимогам законодавства в сфері безпечності
харчових продуктів, забезпечити відповідний температурний режим на всіх
етапах обігу рибної продукції.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

ЗДОРОВ’Я

9

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

З ПИТАНЬ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

ОГОЛОШЕННЯ

БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРСНИЙ ВІДБІР
СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА
ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ
ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
21.09.2020 року об 13 год. 00 хв. в
приміщенні Бучанської міської ради,
що розташована за адресою: м. Буча,
вул. Енергетиків, 12 буде проводитися
конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки:
−− земельної
ділянки
к.
н.
3210800000:01:030:0655 в м. Буча,
по вул. Києво-Мироцька, 170-в,
площею 28 243 кв.м.
Термін подання документів – за
чотири робочих днів до проведення
конкурсу.
Для участі в конкурсі подаються
такі документи:
• заява на участь у конкурсі;
• копія установчого документа претендента;
• копії кваліфікаційних документів
оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено
до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна;
• письмові згоди оцінювачів, яких буде
додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами;
• копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;
• інформація про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі
та додатково залучаються ним, з
належної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);
• інші документи визначені чинним
законодавством України.
Місцезнаходження: місто Буча,
вул. Енергетиків, 12, тел. (04597) 48528, 0675891553.

З ПИТАНЬ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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«Вітер» – «Сова» Микола Королько:
«Тільки сміливі мають право на щастя»

ОСОБИСТІСТЬ

З ПИТАНЬ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

К

оли стало питання про захист суверенітету та незалежності рідної
Батьківщини, він ні хвилини не
роздумував. Адже Батьківщина це не
тільки наймиліші безкраї земні та водні простори, це рідна ненька та вічна
пам’ять про батька, кохана дружина та
брати, діти, друзі…
Герой, що завжди буде жити в серцях та
пам’яті кожного, хто його знав – Микола
Королько – солдат, стрілець-помічник
гранатометника 2-го відділення 3-го
взводу 1-ї роти охорони 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар»
Збройних Сил України.
Кажуть Бог забирає найкращих. Він
дійсно був найкращий! Адже з народження був розумним, кмітливим, сміливим красенем та справжнім патріотом
своєї рідної України.
– З відзнаками закінчив Волинський
ліцей-інтернат та юридичний факультет
Національного університету державної
податкової служби України за спеціальністю «Правове забезпечення держави», –
ділиться фактами дружина Валентина
Королько. – За покликом душі навчався на
історичному факультеті Волинського державного університету імені Лесі Українки
(нині – Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки).
Микола Петрович за період навчання брав активну участь в громадських і
культурних заходах. Був юрисконсультом професійного комітету студентів та
курсантів Національного університету
державної податкової служби України.
– Громадський активіст, духовний ватажок. Микола знав і любив історію України,
володів німецькою мовою, багато читав
бізнес та наукової літератури, – з любов’ю
розповідає далі Валентина Петрівна. –

Його життєвий девіз звучав так: «Тільки
сміливі мають право на щастя».
Всім відомо, що без минулого не може
бути майбутнього. А майбутнє для своєї
Батьківщини він бачив світлим та безхмарним. Та зима 2013-2014 років перевернула все в житті Миколи, як і багатьох
інших українців. Цей період він, як і багато українських патріотів рідної країни, перебував на Майдані Незалежності у Києві,
де був активним учасником Революції гідності. Побратими кликали його «Вітер»…
24 червня 2014 року ЛетичівськоСтаросинявським об’єднаним районним
військовим комісаріатом Хмельницької
області добровольцем призваний до лав
Збройних Сил України. Рідні та близькі Миколи навіть не здогадувалися, що
Микола на війні, що захищає мир та спокій всієї України.
– Він сказав, що їде на спеціальні навчання для подальшого переведення і
роботи в СБУ, – згадує ті важкі моменти
їхнього життя Валентина Королько. – З
травня 2014 року брав участь в антитерористичній операції на сході України. Тоді
мав позивний «Сова».
21 липня 2014 року снайпер Королько
в районі смт Георгіївка Лутугинського
району Луганщини виконував бойове
завдання з прикриття наступу українських військових. Але його позиція була
помічена та обстріляна танковою групою
терористів. Солдат Микола Королько та
старший лейтенант Павло Ящук загинули від влучення танкового снаряду…
Герой Микола похований на кладовищі рідного села Тоболи КаміньКаширського району Волинської області.
Нагороджений орденом «За мужність»
III ступеня», Орденом «За Оборону
Луганського аеропорту».
Залишилися без любого сина, коханого чоловіка та люблячого батька мама,
дружина та дві доньки – Соломія та
Анастасія. Соломійка навчається в третьому класі, а от молодша Настуня цього
року пішла в перший клас. Побратими
Миколи приїхали на свято з великими
оберемками білих троянд, щоб замість
батька провести маленьку школярку у
школу, у першу дорослу дорогу життя…
19 травня 2015 року в селі Тоболи на
будівлі загальноосвітньої школи (вулиця
Миру, 5), де навчався Микола Королько,
на його честь відкрито меморіальну дошку.
Поряд з академією встановлено монумент
в честь полеглих Героїв, де викарбувано
їх імена, що віддали найдорожче. Поряд з
Миколиним ім’ям імена трьох його друзів.
Миколиним улюбленим українським
письменником був Іван Багряний, якого
він постійно цитував. Ось його найулюбленіші рядки:
В сміливих щастя завжди є!..
Ліпше вмирати біжучи, ніж жити
гниючи!
Бог не без милості, козак не без щастя!
Підготувала Тетяна Домарєва

СПОРТ

«Оболонь-2»: програш на старті
У першому колі Чемпіонату другої
ліги України грає бучанський клуб
«Оболонь-2». Минулого тижня відбувся матч сезону 2020-2021 років.
Суперником футболістів були спортсмени із Закарпаття – ФК «Ужгород».
Гра
проходила
на
стадіоні
«Ювілейний» – одному з кращих на
Київщині.
Команди привітали Бучанський міський голова Анатолій Федорук, президент
ПрАТ «Оболонь» Олександр Слободян
та президент ФК «Оболонь» (Київ) і ФК
«Оболонь-2» (Буча), а також директор
ФК «Оболонь» Олександр Різніченко.
Гра
закінчилася
з
рахунком
«Оболонь-2» – «Ужгород» 0:1!
Але це все футболісти планують виправити під час наступних матчів.
Вболіваємо, підтримуємо, бажаємо
успіхів!

Дитячий футбол – дорослі емоції
«Ніка» Бучанської ДЮСШ взяла вдалий старт в Чемпіонаті Київщини серед
спортивних шкіл.
4:0 – з таким рахунком юні футболісти «Ніки» не лише розгромили су-

перників – команду ІДФА (Ірпінська
дитяча академія), а й зробили серйозну
заявку на перемогу!
Вітаємо команду, тренерів, батьків!

Заїзд на роликах
на витривалість

сійні спортсмени в першу чергу отримують перемогу над самими собою, і кожен досягає свого кращого результату.
Тож вітаємо кожного з учасників і
публікуємо їхні досягнення:
Михайло Кольга – 40,62 км
• Марк Коваленко – 40,62 км
• Лілія Лісова – 34,82 км
• Андрій Кир’яченко – 29,03 км
• Марія Олійник – 29,03 км
• Кирило Кривошеєв – 23,16 км
• Дарина Фіщук – 23,16 км
• Тімур Коваленко – 17,25 км

РЕЗУЛЬТАТИ МАТЧІВ ХІІ ТУРУ V ВІДКРИТОГО ЧЕМПІОНАТУ
БУЧАНСЬКОЇ МОТГ З ФУТБОЛУ СЕРЕД АМАТОРІВ-2020
ФК «Зірка» (Ворзель) – ФК «Буча-Квартал» (Буча)
ФК «Буча-03» (Буча) – ФК «Олімпік» (м Буча)
ФК «Стальпрофіль» (Буча) – ФК «Skidka» (Ірпінь)
ФК «Фенікс» (Немішаєво) – ФК «КАтаН» (Бабинці)
«Курсор» (Буча) – ФК «Арсенал» (Буча)

1:6
2:1
1:1
4:2
1:7

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

І
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

В
9
9
8
7
6
5
5
3
0
0

Н
3
1
1
1
1
3
1
3
1
1

П
0
2
3
4
5
4
6
6
11
11

М/З
59
49
66
54
31
34
28
29
14
18

М/П
20
24
27
31
37
33
38
47
49
76

Р/М
39
25
39
23
16
1
-10
-18
-35
-58

О
30
28
25
22
19
18
16
12
1
1

Спортивний захід відбувся під керівництвом Дениса Тулянкіна, тренера Бучанського ролер-клубу «Колесо».
А свої сили випробувала команда
#BuchaRacingTeam.
На Ірпінській набережній дві години
гонщики на роликових ковзанах долали
кожен свою дистанцію, адже не профе-

СУСПІЛЬСТВО

Корзина корисних
продуктів вересня

ЛЕГКИЙ САЛАТ З КУРЯЧОЮ
ПЕЧІНКОЮ І ВИНОГРАДОМ
Смачний теплий салат з печінкою,
виноградом, горіхами і зеленню – ідеальна страва для літньої вечері. Він
швидко готується і дуже смачний і ситний. Калорійність: 149 ккал на 100 г.

Давно відомо, що вживати сезонні продукти потрібно по мірі їх дозрівання. Це пов’язано з тим, що такі
овочі та фрукти будуть місцевого
вирощування – не потребуватимуть
тривалого транспортування та обробки хімічними речовинами. А
отже, в них збережеться максимальна кількість корисних речовин.
ВИНОГРАД – ДЛЯ ТОНУСУ І ГАРНОГО
НАСТРОЮ
Виноград дозріває на початку осені,
тому вересневий запас вітамінів А, С, В6
і фолатів (похідних фолієвої кислоти), а
також важливих мінералів – калію, кальцію, заліза, фосфору, магнію і селену, вам
забезпечений. Слід згадати й про флавоноїди, які є потужними антиоксидантами. Саме тому, вживаючи виноград,
ви допомагаєте організму залишатися в
тонусі, боротися з поганим настроєм та
осінньою депресією. Багато любителів
цих солодких та смачних ягід з’їдають
лише м’якоть, викидаючи кісточки та
шкірку. Однак дієтологи радять їсти весь
вміст винограду, тому що у його кісточках містяться вітаміни А, Е, К і природні
олії, що зміцнюють клітини й допомагають в омолодженні людського організму.
УСЕ, ЩО ПОТРІБНО ОРГАНІЗМУ, –
В ПЛОДАХ ОБЛІПИХИ
Ці плоди придатні до вживання вже
на початку вересня. Ці чудо-ягоди мають у своєму складі чи не всі вітаміни з
відомих науці. Та найбільше в обліписі
міститься вітаміну С, з групи B – B1, B2,
B3, В6, B9. Також обліпиха у своєму складі
має вітамін К,Р і бета-каротин. Це допомагає організму в обміні речовин та перешкоджає згортанню крові. Провітамін
А, вітамін Е, флавоноїди, серотонін, органічні кислоти, мікроелементи, масла,
дубильні речовини, пектини, рослинні антибіотики – все, що потрібно для
людського організму, міститься в ягодах
обліпихи. Варто згадати, що масло пло-

БЛАГОДІЙНІСТЬ

Разом врятуємо
життя молодої
мами
Друзі, потрібна допомога Тетяні
Миколаївні Пащенко, молодій мамі,
якій лікарі поставили діагноз – гострий лейкоз.
Ми вже неодноразово об’єднували
зусилля і допомагали долати недуги
жителям громади.
Давайте й цього разу станемо командою підтримки для цієї родини і
командою переможців над хворобою!
Тетяна одужає, бо цього хочемо всі ми!
Об’єднавши зусилля, переможемо
недугу!
Картка Приватбанку для перерахунку коштів: 4149 4993 4190 7085.
Допоможіть! Це просто!

дів цієї рослини тонізує шкіру обличчя,
очищує та омолоджує її.

БАГАТА НЕОБХІДНИМИ
РЕЧОВИНАМИ СЛИВА
Цей фрукт, попри свої чудові смакові
якості, насичує організм такими важливими хімічними елементами, як залізо і
калій. Тому людям із залізодефіцитною
анемією та проблемами з артеріальним тиском, ішемією, атеросклерозом
та гіпертонією необхідно вживати цей
смачний фрукт. Окрім того, слива багата мінералами, вітамінами, містить у
своєму складі білки, вуглеводи, харчові
волокна, органічні кислоти, кальцій, натрій, фосфор, магній, хром, цинк, йод,
марганець, мідь, фтор, провітамін А, вітаміни В1, В2, В6, РР, С і Е. Також у плодах
сливи є унікальні речовини – кумарини,
що перешкоджають утворенню тромбів.
Зверніть увагу: якщо необхідне м’яке
очищення шлунка і нормалізація діяльності шлунково-кишкового тракту, варто згадати про сливу.
СМАЧНІ, КОРИСНІ І ДІЄТИЧНІ
ЯБЛУКА
Яблука люблять майже всі! Адже вони
не тільки смачні, а й багаті на вуглеводи, мінерали, вітаміни й антиоксиданти,
клітковину й пектин. Хто бажає знизити

рівень
жирових відкладень і холестерину – має вживати
яблука. Вітаміни, на
які багатий цей фрукт, для людського
організму незамінні – С, В1, В2, Р, Е, а
також марганець, калій та залізо. Саме
властивості яблука допомагають приводити в норму рівень кров’яного тиску,
зміцнюють зубну емаль і кісткову тканину. Важлива інформація для любителів
стрункої фігури – яблуко довго засвоюється і тривалий час забезпечує відчуття
ситості, тому часто є одним із головних
продуктів різноманітних дієт.

УНІКАЛЬНА І ГІПОАЛЕРГЕННА ГРУША
Груша багата на вітаміни А, В1, В2, Е,
Р, РР, С, каротин, фолієву кислоту, катехіни, азотисті речовини. Завдяки своїм
корисним властивостям допомагає у
разі порушення функції підшлункової
залози. Унікальні біологічно активні речовини, що містяться в цьому фрукті,
допомагають підвищувати захисні сили
організму, протистояти інфекційним
захворюванням, боротися з депресією.
Груша прискорює процес травлення,
тому зловживати нею не варто. Їсти груші бажано людям зі зниженою кислотністю. Екстракт груші використовують
у виробництві анти вікової косметики.
Груша гіпоалергенна й чудово підходить
для приготування десертів для малюків,
що схильні до висипу й алергії та мають
проблеми з травленням.
Підготувала Тетяна Домарєва

СКЛАДОВІ:
• 300 г курячої печінки
• 150 г винограду без кісточок
• 40 г салатного листя
• Жменя волоських горіхів
• 5 ст. л. оливкової олії
• 1,5 ч. л. бальзамічного оцту
• 0,5 ч. л. цукру
• Сіль, чорний мелений перець – за смаком
СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ:
Виноград помити і обсушити. Якщо
ягоди великі, розрізати їх навпіл.
Печінку промити, розрізати на дві
частини по з’єднанню, посолити, поперчити і обсмажити на розігрітій
сковороді на середньому вогні з додаванням 2 ст. л. олії. Смажити до готовності, близько 5 хвилин.
Для заправки змішати оцет, сіль, цукор і оливкову олію до однорідності.
Горіхи підсмажити на сковороді без олії.
Салатну зелень помити, обсушити, порвати руками в миску. Зверху
викласти печінку, горіхи і виноград.
Полити заправкою.
НА ЗАМІТКУ
У салат можна додати очищене
яблуко, свіже або карамелізоване.
У заправку можна додати чайну
ложку варення з брусниці. В цьому
випадку додайте 1 ч.л. оцту, а цукор не
використовуйте.
Цукор можна замінити медом або
кленовим сиропом.

КІНО

СПОРТ

«Хрещений
батько-3» – нова
версія від Каппола
У грудні цього року з нагоди 30-ї річниці фільму світ побачить новий варіант
стрічки «Хрещений батько-3» режисера
Френсіса Форда Коппола. Про це інформує американське видання Fox News.
Повідомляється, що змін зазнали початок і кінець фільму, деякі сцени або кадри
переставлені місцями, а також музичне
супроводження. Видатний режисер вважає, що саме таким є «більш гідне завершення» культової трилогії.

Українці переплили Босфор: тренер із
Бучі привів спортсменів до перемоги
Із срібним результатом повернеться
додому Анна Пасічник, яку підготував до змагань тренер із Бучі – Сергій
Пасічник, що працював учителем фізкультури в одній зі шкіл міста. Це вже
не перший заплив Анни на цій дистанції: у 2019-му вона також фінішувала другою.
У цьогорічному запливі, який відбувся у Стамбулі, взяли участь 1765 плав-

ців з 34 країн світу. Учасники проплили через Босфорський пролив з Азії до
Європи.
Наші земляки отримали призові місця у різних вікових категоріях 32-го
міжконтинентального запливу 2 Kıta 1
Yarış (довжиною 6,5 км).
Вітаємо! Пишаємося всіма нашими
спортсменами, які об’єднали запливом
два континенти.

НАГАДАЄМО
«Хрещений батько» – культова драма
про нью-йоркську сицилійську мафіозну
сім’ю Корлеоне, знята за однойменним
романом П’юзо, головні ролі в якій зіграли Марлон Брандо й Аль Пачіно.
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ШАПРАВСЬКОГО ТАРАСА ОЛЕКСАНДРОВИЧА,
перший заступник міського голови

СТАЛЬНОГО АНДРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА,
голова правління
АТ «Південтеплоенергомонтаж» (ЮТЕМ)

ГАДЕНКА МАР’ЯНА ІЛЛІЧА,

український композитор-пісняр, народний артист
України, Почесний громадянин м. Буча

СИТНИК АЛІНУ ІГОРІВНУ,

головний спеціаліст відділу економічного розвитку

Не піддавайтесь
на провокації

Ворзель до 120-річчя та інші села громади отримали провокаційні листівки від
політичних опонентів діючої влади про
начебто плани висотної забудови в межах Бучанської ОТГ.

Х

очемо спростувати інформацію з листівки та офіційно заявити: обидва селища та
всі села Бучанської об’єднаної територіальної
громади розвиватимуться відповідно до генеральних планів та зонінгу цих населених
пунктів. Найближчим часом жодних громадських обговорень планів детальних забудов
виконком Бучанської міськради не планує.
Висотна забудова сіл і селищ – це звичайна
«страшилка», яка не відповідає наявній стратегії розвитку нашої громади.
Закликаємо кожного з вас мислити критично і не сприймати на віру «вкиди» та «чорнуху» від тих, хто мріє посіяти розбрат, недовіру
та страх серед жителів населених пунктів нашої громади.

Вітаємо з Днем народження організатора
міжнародних фестивалів у Бучі,
українського композитора-пісняра,
народного артиста України, Почесного
громадянина м. Буча

З ПИТАНЬ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

Мар’яна Гаденка!
Нехай творчий талант та душевне натхнення завжди залишаються з
Вами. Щоб кожен день приносив
гарні плоди плідної та клопіткої праці митця. Нехай в родині панують тільки любов і
радість, а майбутнє несе стабільність та достаток! Сили
і віри в себе і завтрашній день!
Бучанська міська рада, члени
виконкому, депутати БМР

Вітаємо першого заступника
Бучанського міського голови

Тараса Шаправського
з ювілейним Днем народження!
Нехай кожен день життєвого шляху буде успішніший за попередній, а спільна робота з командою однодумців приносить розвиток
Бучанській громаді.
Нехай всі мрії збуваються скоріше і, разом з тим,
з’являються нові. Хай поруч
завжди будуть вірні друзі, які
допоможуть і підтримають
у будь-яку хвилину. Щастя та
здоров’я близьким і рідним!
Бучанська міська рада, члени
виконкому, депутати БМР

Вітаємо з Днем народження депутата
Бучанської міської ради

Данюка Руслана Афанасійовича!
Прийміть найщиріші побажання з нагоди ювілею! Міцного Вам здоров’я, особистого щастя, невичерп- ної енергії і наснаги у всіх справах. Хай у
Вашому домі завжди панують мир і злагода, у серці – доброта, а у справах – мудрість та виваженість.
Нехай доля і надалі буде прихильною до Вас, даруючи радість життя, незрадливу удачу, вірних і надійних друзів!
Бучанська міська рада,
члени виконкому,
депутати БМР
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