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ВАЖЛИВО

Актуальне інтерв’ю

Буча – епіцентр
молодіжного руху
країни

Богдан Струтинський: Скаути та справжні

Стор. 2

ПАТРІОТИЧНЕ НАВЧАННЯ

«Мистецтво –
релакс...»

Стор. 4

Спорт

бійці – зустріч
поколінь

Стор. 6

Саме зараз відбуваються останні моменти щодо закінчення реформи децентралізації, яка стала успішною
для Бучанської громади. На цьому тижні вже утворено Здвижівський і Бабинецький старостинські округи,
консультативно-дорадчі органи територіальних громад, що приєднались до ОТГ.
Бучанський міський голова, голова
Київського регіонального відділення
АМУ Анатолій Федорук
наголосив на важливості проведення
таких зустрічей на місцях:
Ми давно створили комунікаційний хаб зі спеціалістів у різних галузях, які стали носіями позитивних напрацювань для поліпшення життя у
громадах, – зазначив Анатолій Петрович.
– Реалізація загальнодержавної
стратегії успіху розпочинається
із позитивних змін у громадах.

І

головне для комфортного життя громадян і те, що в результаті реформи всі населені пункти об’єднаних територіальних громад розвиваються: ремонти доріг, теплових мереж, освітніх закладів, будівництво спортивних і дитячих майданчиків, амбулаторій, котелень. А
також, що не менш значимо - проведення спортивних та культурних
заходів, які додають буденному життю яскравих фарб.
Допомогу в реалізації реформ місцевому самоврядуванню надає
Асоціації міст України.
Під час роботи виїзного консультаційного офісу реформ Київського
регіонального відділення АМУ у Бучанській ОТГ присутні обговорили закінчення реформи децентралізації, зміни, що відбулися на
місцях у соціальній і фінансовій сферах, наданні адміністративних
послуг жителям громади.
Про досягнуті результати і плани, можливості для економічного
зростання, інструменти для інвестиційної привабливості йшлося під
час зустрічей.

Обговорили розвиток
спорту в громаді

Підсумком дводенних святкових заходів з нагоди
дня фізичної культури і спорту в Бучанській громаді стала робоча зустріч міського голови Анатолія Федорука з представниками різних видів
спорту, зокрема президентами та віцепрезидентами федерацій і товариств різних спортивних напрямів.
ід час зустрічі присутні обмінялися планами щодо
розвитку різних видів спорту в країні та Бучанській
ОТГ, зокрема.
Наша громада вже проводила цікаві заходи за участю
Нацгвардії, гуртки та секції з багатьох видів спорту активно розвиваються не лише в місті, а й інших населених
пунктах громади.
Закінчення на стор. 3.

П

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

СПІВПРАЦЯ

Стор. 7, 10, 12
ВАЖЛИВО

Головна тема

Успіх держави розпочинається
із позитивних змін у громадах

Олімпійський
тиждень у громаді

Невдовзі –
старт будівництва нового
корпусу ЗОШ №1

Відповідно до надзвичайної кредитної програми
для відновлення України, що фінансується Європейським інвестиційним банком, для початку
реалізації проєкту вже проведено тендери та
підписано договори на здійснення технічного і
авторського нагляду.

Н

ачальник відділу освіти БМР Олег Цимбал обговорив із присутніми представниками підрядних
організацій план дій з підготовки робіт для початку
будівництва.
– Розроблена технічна документація дозволяє у найкоротший термін розпочати будівництво, – зауважив
Олег Іванович.
Тому невдовзі частина території школи перетвориться на будівельний майданчик.
Розвиток Бучанської ОТГ триває!

Політична реклама

Київський обласний
осередок партії
«ЗА МАЙБУТНЄ» висунув
кандидатів на місцеві
вибори
Стор. 3.
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ОФІЦІЙНО

Бабинецький і Здвижівський
старостинські округи утворено

С

Відбулося засідання позачергової
сесії Бучанськоі міської ради, яке
провів Бучанський міський голова
Анатолій Федорук.

еред питань, що розглянуто, про
утворення на території Бучанської
міської об’єднаної територіальної громади Київської області наступні старостинські округи:
−− Бабинецький старостинський округ з центром у селищі Бабинці
Бородянського району Київської області, до складу якого входить селище Бабинці та село Буда-Бабинецька

Із сесійної зали
Бородянського району Київської області;
−− Здвижівський старостинський округ з
центром у селі Здвижівка, до складу якого
входить село Здвижівка Бородянського
району Київської області.
На період повноважень Бучанської
міської ради VII скликання покласти виконання обов’язків старости:
−− у селищі Бабинці та селі Буда-Бабинецька
Бучанської міської ради – на Купраша
Андрія Олександровича, який здійснював повноваження Бабинецького селищного голови до приєднання;
−− у селі Здвижівка Бучанської міської ради – на Черненка Анатолія
Григоровича, який здійснював повноваження Здвижівського сільського голови
до приєднання.
Вирішено одностайно:
Утворити консультативно-дорадчі органи територіальних громад, що приєднались до Бучанської міської об’єднаної
територіальної громади:
−− «Рада Блиставицької тергромади»;
−− «Рада Гаврилівської тергромади»;
−− «Рада Луб’янської тергромади»;
−− «Рада Ворзельської тергромади»;
−− «Рада Мироцької тергромади»;
−− «Рада Бабинецької тергромади»;
−− «Рада Здвижівської тергромади».
Пресслужба БМР

ВАЖЛИВО

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

Буча – епіцентр молодіжного
руху країни
Наше місто на території Пластового
вишкільного центру зустріло учасників установчих зборів, які стануть
знаковими і вирішать подальшу
долю молодіжного руху.
и є свідками створення Української
асоціації молодіжних рад!
Саме молодь не боїться брати на себе
відповідальність, ініціює цікаві проєкти, стає драйверами змін у населених
пунктах.
Вони – це наше завтра! Пишаємося,
віримо, підтримуємо!

М

Протиепідемічні заходи під час
проведення виборів

Уряд затвердив Порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів.

В

становлено додаткові вимоги, зокрема: на вході проводитиметься
опитування щодо наявності симптомів
респіраторних захворювань та температурний скринінг усім особам, які заходять до приміщень для голосування
та приміщень виборчих комісій.
У приміщеннях:
−− антисептики на вході, та обладнані
місця для централізованого збору та
утилізації засобів індивідуального
захисту;
−− розмітка, (дистанція не менше метра);
−− окремі потоки виборців на вхід/вихід;
−− не більше трьох осіб на один стіл для
видачі бюлетенів;
−− всі меблі мають бути з матеріалів, які
можна продезінфікувати. Тканина на
столах заборонена.
−− члени виборчої комісії повинні сидіти на відстані не менше метра один
від одного або застосовувати фізичні
бар’єри, наприклад, прозорі екрани.
−− протирання дверних ручок, поручнів
тощо дезінфікуючими засобами не
рідше одного разу на 2 години,
−− вологе прибирання приміщення – не
рідше одного разу на 4 години.
Виборці теж повинні дотримуватись
протиепідемічних заходів: обробка
рук дезінфікуючими засобами, респіратори або захисні маски. Але їх можуть попросити зняти маску для ідентифікації особи.

Рекомендовано:
−− не брати дітей до виборчих дільниць
−− користуватися особистою ручкою.

Виборці, які перебувають на
самоізоляції
Щоб здійснювати голосування за місцем перебування, не пізніше 20 години
останньої п’ятниці перед днем виборів
подати заяву з доданою довідкою медустанови про стан здоров’я (перебування на самоізоляції).
У день голосування таким виборцям
необхідно самостійно, не передаючи в
руки членам виборчої комісії, показати
документ, який підтверджує особу та
громадянство України. Члени комісії,
які забезпечують голосування за місцем перебування мають бути в масках,
рукавичках, захисному щитку. І після
кожного відвідування проводити утилізацію засобів захисту.

АКТУАЛЬНО
Засоби захисту повинні мати всі: члени виборчої комісії, офіційні спостерігачі, поліцейські, працівники органів,
закладів, установ, на території яких
розміщені приміщення для голосування та приміщення виборчих комісій. У
разі виявлення випадку COVID-19 в одного із членів виборчої комісії, всі інші
члени виборчої комісії можуть продовжувати виконувати свої функції у разі
відсутності симптомів респіраторних
захворювань. У випадку наявності контакту з хворим без застосуванням засобів індивідуального захисту, такі члени
виборчої комісії направляються на самоізоляцію в порядку, встановленому
законодавством.

Спеціальні виборчі дільниці
До роботи на спецдільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я та в установах виконання
покарань, слідчих ізоляторах, членам
виборчої комісії, офіційним спостерігачам, поліцейським рекомендується
не пізніше ніж за 72 години до дня виборів пройти тестування на наявність
COVID-19 методом ПЛР.
Після завершення
У приміщенні виборчої комісії проводиться заключна дезінфекція.
Крім того, прийнятим документом
доповнюється перелік осіб, яким дозволений в’їзд на територію України на
час дії карантину: офіційними спостерігачами від іноземних держав та міжнародних організацій, які вестимуть
спостереження за ходом виборчого
процесу відповідних виборів.

ВИКОНКОМ

Питання соціальні, освітні,
ЖКГ, благоустрою…
Чергове засідання виконавчого
комітету Бучанської міської ради
провів Бучанський міський голова
Анатолій Федорук.

П

рисутні розглянути маже сто проєктів рішень, серед яких:
– Про стан готовності підприємств
житлово-комунального господарства і
соціально-культурних закладів до роботи в зимовий період 2020-2021 р.р.
– Про виплату стипендій міського
голови обдарованій молоді у вересні-грудні 2020 року.
– Про оголошення двомісячника із
санітарної очистки та благоустрою в
Бучанській міській об’єднаній територіальній громаді.
– Про затвердження платних послуг, які надаватимуть в закладах дошкільної освіти Бучанської міської
об’єднаної територіальної громади у
2020/2021 навчальному році.
– Про забезпечення продуктовими
наборами та предметами першої необхідності, антисептиками для дезінфекції рук малозахищених громадян
Бучанської міської об’єднаної територіальної громади у період карантину
у зв’язку з поширенням на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 у період карантину
2020 року.
– Про затвердження переліку вулиць, де необхідно демонтувати самовільно встановлені пристрої примусового зниження швидкості на території
міста Буча.
– Про підсумки організованого відпочинку та оздоровлення дітей улітку
2020 року.
– Про внесення змін до переліку послуг з управління багатоквартирним
будинком 34 по вул. Островського в
м. Буча, які надаються КП «Бучанське
УЖКГ».
– Про внесення змін до переліку послуг з управління багатоквартирним
будинком 5 по вул. Склозаводській в
м. Буча, які надаються КП «Бучанське
УЖКГ».
– Про внесення змін до переліку послуг з управління багатоквартирним
будинком 7 по вул. Склозаводській в
м. Буча, які надаються КП «Бучанське
УЖКГ».
– Про розгляд питань містобудування та архітектури та ін.

Кандидатів
на місцеві вибори
реєструють

15 вересня Центральна виборча
комісія почала реєструвати всіх кандидатів, які мають намір взяти участь
у місцевих виборах 25 жовтня.

Р

еєстрація триватиме до 24 вересня. Передвиборча кампанія – до 23
жовтня. Після чого настає день тиші,
а вже 25 жовтня громадяни обиратимуть місцеву владу.

На часі

У

◆ Гаврилівка

підприємств призначаються непрофесіонали та політичні гастролери з інших
країн, які прибули до України за швидкими грошима та політичними дивідендами. Все це призвело до того, що держапарат перебуває на межі колапсу. Але ж у
будь-якій державі – державний апарат
– це її скелет, а кваліфіковані та вмотивовані чиновники – запорука успішного
розвитку країни. Має бути запроваджений такий принцип побудови суспільства, в якому влада належить фахівцям.
Необхідно ліквідувати на законодавчому
рівні дублювання повноважень центральної та місцевої ради та чітко прописати розширені повноваження місцевих
громад, аби дійсно побудувати в країні
народовладдя на місцях», – пояснив він.
Окремо Москаленко озвучив необхідність запровадження в державі справедливої соціальної політики.
«Тільки піднявши рівень економіки, ми
зможемо говорити про справедливу соціальну політику. Ставлення держави до
соціально вразливих верств населення, до
розвитку медицини та освіти свідчить,
або про силу держави, або про її слабкість.
Майбутнє України залежить від якості
освіти майбутніх поколінь та медичного забезпечення нації. Вчителі та лікарі
повинні мати достойний рівень доходів
та забезпечуватись широким соціальним пакетом, що дозволить залучити
у ці стратегічні гуманітарні сфери найкращих фахівців. Не менш важливий
інший прямий обов’язок держави - забезпечення гідного рівня життя пенсіонерів та ветеранів. Люди похилого віку
повинні отримувати гідну турботу від
держави, а розмір мінімальної пенсії має
перевищувати фактичний прожитковий мінімум», – сказав Москаленко.
Він зауважив, що партія «ЗА
МАЙБУТНЄ» єдина, яка на національному рівні підіймає питання екології.
«Екологія - це те, що ми залишаємо
наступним поколінням. Україна потопає в горах сміття та займає останнє
місце серед європейських країн з управління відходами. Водойми зневоднюються, показники забруднення повітря
сягнули найвищих у світі рівнів. Колись
зелені зони перетворюються в потворні
клоаки, небезпечні для здоров’я та життя людей. Протягом 5 років в Україні
мають бути закриті всі сміттєзвалища та побудовані сучасні заводи з переробки побутових відходів», – наголосив
голова Київської обласної організації
політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
Ярослав Москаленко.
Яна Кучерява

СПІВПРАЦЯ
◆ Мироцьке

Оновлений БК «Полісся» –
вже скоро

Відремонтована дорога
У межах програми «Велике будівництво» завершується зведення
4,5 кілометра центральної дороги, що пролягає від Варшавки
центральною частиною села Мироцьке.

Триває капітальний ремонт глядацької зали та фойє будинку культури «Полісся». Невдовзі жителі
села поспішатимуть у просторий
і сучасний зал насолоджуватися
виступами артистів.

Обговорили розвиток спорту
вЗакінчення.
громаді
Початок на стор. 1.
вивається і поєднує гармонійно кілька

Ж

итловий фонд, на який роками
не звертали уваги, дочекався
ремонту прибудинкових територій і
вхідної групи. Ремонти розпочалися
на вулиці Садовій.

– Уже наприкінці року відкриє двері
новий спорткомплекс, що дасть можливість готуватися спортсменам у кращих
умовах і здобувати перемоги, – зазначив
під час перебування на будівельному
майданчику міський голова.
Познайомилися гості з роботою пластового центру, відвідали міський парк.
Наприкінці зустрічі всі зазначили, що
побували в громаді, яка динамічно роз-

векторів розвитку, що й забезпечує в
результаті комфорт і затишок його жителям.
Нам удалося дізнатися цікаву деталь,
тому поспішаємо повідомити її вам: у межах святкування Дня Бучі представники
Нацгвардії готують цікаву програму.
Скоро будемо учасниками цікавих заходів, сподіваємося, що карантин не стане на заваді.

Р

аніше ця частина дороги мала дуже
погане покриття, тепер вона перетворилася на комфортну ділянку шляху для проїзду.
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15 вересня відбулись загальні збори Київської обласної організації політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ».
«Україна – офіційно є парламент- вими способами: дипломатичними, війчасники зборів висунули кандидатів у депутати до Київської обласної сько-президентською республікою. Але в ськовими, економічними. Саме тому ми
ради, районних, міських та селищних реальності – маємо певну гібридну форму наполягаємо на незалежності зовнішніх
рад. Також офіційно висунули кандидатів правління, яка породжує управлінський запозичень. Рівень державного боргу перена посади міських, селищних та сільських хаос та кризу влади, адже президент, буває на рівні 80% державного ВВП. Ми
голів та затвердив передвиборну програ- уряд та парламент конкурують за пов- дійшли до критичного рівня кредитної
му Київської обласної організації партії.
новаження, які часто перетинаються. залежності, коли для підтримання соціМи виступаємо за приведення систе- ально-економічної стабільності потрібми державної влади у відповідність до но здійснювати все нові і нові зовнішні
європейського принципу поділу влад за запозичення, які призводять до подальприкладом кращих європейських де- шого загострення фінансової кризи та
мократій. Наприклад, як у Німеччині, посилюють фінансову залежність від
де в парламенті утворюється коалі- міжнародних кредиторів. Україна поція, яка формує уряд, а президент ви- винна поставити чітку мету, яку реальконує лише церемоніальні функції. но реалізувати на практиці – протягом
Або, як у Франції, де президент фор- наступних 2-3 років повністю позбутимує уряд та є главою виконавчої влади. ся від необхідності зовнішніх запозиченУкраїні потрібна якісна парламентська нях, у першу чергу - від кредитів МВФ.
реформа та двопалатний парламент. У Натомість – необхідно зосередитися на
світі не рідкість унітарні країни, що ма- забезпеченні зростання доходів держави
ють двопалатний парламент – для цьо- через стратегію економічного прагмаго державі не обов’язково бути федераці- тизму. Попередній та нинішній еконоєю. У верхню палату області делегують, мічний курс України – це прямий шлях до
Голова Київської обласної організа- або обирають по декілька сенаторів. У колоніальної залежності, «висмоктуванції політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» нижню палату – депутатів обирають ня» та спустошення ресурсів держави,
Ярослав Москаленко представив клю- усі громадяни, на національному рівні. наслідком чого може стати занепад та
чові принципи політичної сили, які Тобто, Сенат міг би стати конструк- вимирання нації. Країни-колонії виробляоб’єднали професійних та досвідчених тивним, консолідуючим органом, що ють вкрай мало продукції для внутрішуправлінців.
представляє в рівній долі всі області нього споживання та спеціалізуються на
«Основою нашого світогляду є ідея, в України, а нижня палата – бути міс- невигідній для себе торгівлі – експорті
центрі якої знаходиться людина-гро- цем для політичних дискусій, де можуть сировини та імпорті товарів з високою
мадянин. Держава має забезпечити для конкурувати будь-які політичні ідеоло- доданою вартістю. Ми є країною-донолюдей прозорий інструмент реалізації гії. При двопалатному парламенті по- ром інших економік світу: як робочих рук
їх прав та забезпечення потреб в ме- літики перестануть розривати країну і кваліфікованих кадрів, так і сировини,
дицині, освіті та безпеці. Держава має на частини, а сам парламент стане не а це шлях в «нікуди». Ми виступаємо за
виступати гарантом безпеки грома- вічною ареною для баталій популістів, а впровадження економічного прагматиздян, верховенства права, свободи слова, дієвим представницьким органом влади з му – базових економічних принципів, дозібрань і віросповідання, рівного досту- ефективною функцією законотворчості. тримуючись яких Україна зможе перейпу до всіх ресурсів політичного життя, Будь-які зміни до Конституції щодо ор- ти на якісно новий рівень економічного
недоторканості приватної власності ганізації влади – мають ухвалюватися розвитку», – зауважив Москаленко.
і особистого життя. Лише народ є виключно шляхом всенародного референВін наголосив, що Україні необхідний
носієм влади. Ця аксіома зафіксована думу», – зазначив Москаленко.
якісний та незалежний від політики
в Конституції України – Основному
Голова Київської обласної організації державний апарат.
Законі держави. Тому, будь-які зміни до політсили акцентував, що партія «ЗА
«За останні роки, під виглядом проКонституції щодо організації влади – МАЙБУТНЄ» сповідує україноцен- ведення реформ, в Україні зруйнована
мають ухвалюватися виключно шляхом тристську зовнішню політику та повин- вся державна система та розбалансовсенародного референдуму. Невід’ємна на відмовитися від кредитів МВФ.
ваний її механізм, адже не дотримано
частина держави – сильні місцеві гро«Нам треба навчитися поважати головне правило: «руйнуючи – будуй!».
мади, діяльність яких направлена на свою націю, свою країну, свою держав- Зруйнувавши стару систему, нову порозвиток України, які повинні бути ність. Україна має вийти з-під впливу будувати так і не спромоглися. При
наділені достатніми правами для роз- інших держав. Жодна країна не піклуєть- цьому, при формуванні держапарату
порядження бюджетами та вирішення ся про інтереси України. А якщо ж вони залишились ті ж самі принципи: кумівпитань місцевого господарства, інфра- це й роблять, то у межах власних геопо- ство, призначення на посади, виходячи
структури, громадського і культурного літичних стратегій та інтересів. Час з політичних рокіровок та лояльності, а
життя», – сказав він.
нарешті усвідомити, що ми потрібні не з огляду на досвід та освітній рівень
Окремо Москаленко виділив пробле- тільки самі собі. Тож, маємо навчитися кандидата. На чиновницькі посади та в
захищати свої інтереси всіма можли- наглядові ради прибуткових державних
матику єдності влади.

На правах реклами

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

Київський обласний осередок партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
висунув кандидатів на місцеві вибори
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На часі

Богдан Струтинський:

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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«Мистецтво – релакс, який
дозволяє людям отримати
енергію. А люди в мистецтві
мають мислити прагматично»
Це інтерв’ю буде цікаве не лише шанувальникам театрального та музичного мистецтва, а й бізнесу. Адже генеральний директор-художній керівник
Національної оперети України Богдан Струтинський зумів підприємство
«Театр оперети» не лише вивести з боргів, а й за його успішного керівництва театр почав заробляти, розвиватися, влаштовувати фестивалі й багато інших новацій.
– Богдане Дмитровичу, як керівник
успішного театру, поділіться, що важливо для досягнення успіху?
– Перше – бажання. Це пальне, яке
може тобі зробити дорогу. Від тебе можуть уже відвернутися друзі, рідні, але
якщо є божевільна мрія, коли є джерело
всередині і енергія тебе веде вперед – то
ти маєш всі шанси на гарний результат.
І друге – шлях, який людина проходить.
Якщо все дано на початку (від батьків,
природи), то це розслабляє, не мотивує.
– Люди мистецтва не мають легкого
шляху. І це теж формує характер, – впевнений Богдан Струтинський. – Лише той
фактор визначальний: щоб у тобі була
більша питома вага віри, це дає можливість у результаті опинитися на п’єдесталі.
І відразу підкреслює, що 99 % секрету
успіху – це робота над собою.
Богдан Дмитрович викладає майстерність актора і режисуру. І не раз пересвідчився, що можна бути дуже талановитою
людиною і нічого не досягнути: на початку все вдається, людина не розвивається,
і як наслідок – повний нуль. А інші, менш
талановиті – постійно у тренінгу і стають
акторами.
Відсутність плану – це запланований
провал
У цьому впевнений керівник театру, і
зазначає, що зараз вони планують вистави і заходи навіть на рік вперед.
– Спочатку були суперечки з адміністраторами, працівниками, – розповідає Богдан Дмитрович. – Для того, щоб
зрушити, маєш заставити людей мислити у мистецтві прагматично, хоч це
і дуже складно. І думка: «Це ж театр»,
має бути трансформована: «Театр – це
велике підприємство». Має бути бухгалтерія, звітність, а потім уже – як це
підприємство може організувати мистецький продукт.

І цьому чоловікові варто повірити і
дослухатися до порад. Адже на момент,
коли він став керівником, театр мав борг
1 млн 200 тисяч грн., а зараз заробляє і
розвивається.
Тож п’ять напрямів від Богдана
Струтинського:
– Перше, що зробили – цікаву акцію.
Взяли комплікацію із чотирьох казок і
створили класний новорічний дитячий
синергетичний мюзикл. І багато заробили. Тепер це робимо щороку.
Друге. Були закріплені бренд-менеджери за напрямами, з’явився план. І ми поступово почали виходити з кризи шляхом насильного втручання у ринок.
Третє. Створення хорошого бренду. Наше обличчя – синергія жанру.
Національна оперета – це поліфонічний
театр, який має різні музичні напрями:
класична оперета, опера, мюзикл, музично-драматичні вистави і різні перформанси. Один із яких – Міжнародний
музичний фестиваль «О-FEST».
Четверте. У 2007 році зробили повну
реконструкцію світла і звуку за новими
технологіями. Зараз тривають ремонти
в будівлі театру. Музиканти грають на
найкращих інструментах у світі, актори
мають нові костюми…
П’яте. Почали все робити вперше: перший «Містер Х» українською мовою за
останніх 100 років тощо.
– Хто головний у театрі – директор чи
режисер?
– На мій погляд первинним має бути
режисер, саме він дає програму, а директор має вже виконувати виробництво.
Заходиш на репетицію і маєш вбити
у собі директора, адміністративну парадигму, а маєш розчинитися в акторі.
Коли випускаю виставу, намагаюся більше делегувати справ заступникам або головним спеціалістам. Але при цьому ця
людина має нести відповідальність.

– Так що таке театр із погляду директора?
– Театр – це фантастична школа життя. Театр всиляє завжди віру, не залишає
людину байдужою, а залишає у роздумі.
Також театр – це виробництво: від взуття до булавок на волоссі, організаційна,
художня, виховна складова. Це певна
модель держави. Коли людина проходить
цю школу, вона може багато віддавати,
адже має хорошу якісну практику.
– Як заставити енергію працювати на
себе?
– Якщо щось сказав, пообіцяв, мусиш
розбитися, але це зробити.
–
Як
вийшли
на
формат
Міжнародного музичного фестивалю
«О-FEST»?
– Ми дружимо з Каунаським музичним театром. На день народження короля вони проводять фестиваль Openair
(на відкритому повітрі – ред), який мені
дуже сподобався. Почав вивчати, і виявилося, що у Європі це дуже модно. А в
Україні такого не було.
25-26 вересня 2012 року ми перші відкривали у Бучанському парку літню сцену. І ми з Бучанським міським головою
Анатолієм Федоруком зі сцени сказали,
що зробимо фестиваль. Вибрали початок
червня – щоб була гарна погода. І розуміли, що буде головна подія – гранд-концерт, який тепер кожен рік має різні напрями. Але ще цілий день щось має бути
в парку, що дає життя. Це величезний
конгломерат різних напрямів, який тому
і назвали фестиваль мистецтв.
– А чому обрали саме Бучанський міський парк для реалізації вашого задуму?
– Ми шукали, робили експерименти,
наприклад симфонію на воді в м.Українка. Але в Бучі сам парк – це велика сцена. Він налаштовує на фестиваль, і тут
по-іншому розкривається звук. Також
бажання Анатолія Федорука, адже є чу-

◆ Бабинці

Богдан Струтинський – український
театральний режисер, педагог та продюсер, голова Національної спілки
театральних діячів України, директор і художній керівник Київського
національного академічного театру
оперети. Заслужений діяч мистецтв
України. Народний артист України.
Народився у 1970 році на ІваноФранківщині. Закінчив Київський
державний інститут театрального
мистецтва ім. І. Карпенка-Карого
(майстерня Леся Танюка).
У 1995 – стажування у Центрі Єжи
Гротовського (Вроцлав, Польща)
З 1998 року викладає акторську
майстерність та режисуру драми у
Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені
Івана Карпенка-Карого.
2002 – поставив на Майдані свято
«День Незалежності».
У 2003 році став художнім керівником, а 2004 – директором Київського
національного академічного театру
оперети.
У 2016 році Богдана Струтинського
було обрано Головою Національної
спілки театральних діячів України.
2020 рік – нагороджений орденом
«За заслуги» І ступеня
дова співпраця, і з кожним роком у парку
щось змінюється, стає краще. Цього б не
відбулося, якби не було руху назустріч.
Одним словом – тут все склалося.
– «О-FEST» поєднує в собі різні жанри – оперета, опера, мюзикл і різні формати – openair і класична сцена. Такий
масштаб можливостей уже надихає. Але
цей фестиваль – це набагато більше чим
мистецтво.
– «О-FEST» – це дуже хороша синергія
спілкування з різними народами, хороша дипломатія. Цього року закордонні
артисти, які були в минулі роки, а зараз
змушені залишитися вдома, зробили європейський рух, що хочуть до нас приєднатися. І передавали нам привіт.
– Яким чином знаходите учасників
фестивалю?
– Зазвичай, самі спілкуємося, запрошуємо. Але, наприклад, до нас звернулося
посольство Канади з пропозицією участі.
І це було несподіванкою. «О-FEST» за цей
період став не лише європейським, а й світовим проєктом: Європа, Америка, Азія.
Сюди приїжджають дипломати, посли,
політики. І він розповідає дуже багато про
нашу рідну країну. Учасниця з Казахстану
якось сказала: «О, так Україна – це зовсім
інше, ніж те, що нам розповідають по телевізору». Тож «О-FEST»– це голуб миру.
Спілкувалася Ірина Левченко
«Найкраще обслуговування
населення 2020 року»:
1 місце – Перукарня біля селищної ради
(ФОП Цеван Д.В. та ФОП Казмерчук
О.О.);
2 місце – відділення «НОВА ПОШТА»;
3 місце – Інтернет-оператор
«PRO100NET» (ФОП Ліпінська Н.А.).

Бізнес, який допомагає громаді

У селищі староста округу Андрій Купраш вручив нагороди найкращим комерційним пунктам обслуговування. Визначення переможців та призерів
відбувалось за результатами громадського опитування в таких номінаціях:
«Найкращі кафе та кав’ярні
2020 року»:
1 місце – кав’ярня «У КРАПІВИ»
(ФОП Кропивницька І.В.);
2 місце – кафе «ЗОДІАК»
(ФОП Дрогуль І.Г.);
3 місце – кафе «ІЗБА»
(ФОП Купчик І.М.).

«Найкращі магазини
непродовольчих товарів
2020 року»:
1 місце – Магазин «MILAS»
(ФОП Салім Я.М.);
2 місце – Будівельний магазин
«ФАВОРИТ» (ФОП Зелінська О.В.);
3 місце – Будівельний магазин напроти
селищної ради (ФОП Бондаренко В.В.).

Актуальне інтерв’ю

«Найкращі продуктові
магазини 2020 року»:
1 місце – кіоск «М’ясна крамниця»
(ФОП Мількевич Л.П.);
2 місце – продуктовий магазин в БудіБабинецькій (ФОП Тетерська О.В.);
3 місце – кіоск «ЦАР-ХЛІБ»

– Вітаємо! Бажаємо подальших
перемог у наступних роках, –
зазначив Андрій Купраш. – Дякуємо за якісне надання послуг
населенню та наповнення селищного бюджету!

ТЕЛЕПРОГРАМА 21–27 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
,4:20 «ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих людей».
11:25,12:20,13:00,14:15,14:40,15:35
«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

3:15 «Речдок».
3:20 Х/ф «В лiжку з Вiкторiєю». (18+).
4:55 «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 «У владi стихiї». (16+).
13:50 Х/ф «21 мiст».
15:45 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа». (
23:55 Т/с «Нитки долi». (16+).

ICTV

4:30 Скарб нацiї.
4:40 Еврика!
4:50 Служба розшуку дiтей.
4:55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40 Громадянська оборона.
6:30 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Секретний фронт.
11:30,13:20 Т/с «Рiшає Онiстрат». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:05,16:15 Х/ф «Iдеальна втеча».
(16+).
16:30 Х/ф «Форсаж 4». (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 «Вiлсон». (16+).
1:50 Т/с «Менталiст». (16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.

СТБ

5:25,23:05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
7:15 Т/с «Комiсар Рекс».
10:20,14:50 Т/с «Життя прекрасне».
(12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:35 Т/с «Слiд». (16+).
18:00 СуперМама.
19:00 Детектор брехнi. (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.
10:20,3:45 Реальна мiстика.
13:20,15:30,5:30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 3». (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Розколенi сни», 1 i 2 с. (12+).
23:30 Т/с «Ласкаво просимо на
Канари», 1 i 2 с. (12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Ласкаво просимо на
Канари». (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», 149 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 «Останнiй кандидат», 1 с.
(16+).
22:00 Т/с «Мердок», 157 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 Веселi саморобки.

Вівторок, 22 вересня

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,
23:35,1:15,5:10 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:25,2:

Відповіді
на сканворд
у № 36

00 Суспiльна студiя.
9:30 Т/с «Росселла». (16+).
10:30 Свiтова медицина. Пiвденна
Корея - повернення духiв.
11:00 Дивовижнi сади. Велика
Британiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:35,0:10,1:50,5:45 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».
22:00 #ВУкраїнi.
22:30 Святi та грiшнi.
3:10 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю». (12+).
4:05 Д/ф «Перехрестя Балу». (12+).
5:00 Погода.

Канал «1+1»

6:00 «Грошi».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30
,4:30 «ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих людей».
11:25,12:20,13:20,14:15,15:15 «Мiняю
жiнку».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Свати».
22:45 «Майже колишнi».
0:50 Мелодрама «Хрещена».

Iнтер

4:55 «Телемагазин».
5:25,22:10 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «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».
18:00,19:00,1:50 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
(16+).
23:55 Т/с «Нитки долi». (16+).
3:20 Х/ф «Iррацiональна людина».
(16+).

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:20 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 Бiльше нiж правда.
11:10 Секретний фронт.
11:50,13:15 Х/ф «Звiт з «Європи».
(16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:05,16:15 Т/с «Пес». (16+).
17:00 Х/ф «Iнкасатор». (12+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
21:30 Т/с «Пес 5». (16+).
22:45,1:35 Т/с «Менталiст». (16+).
23:50 Х/ф «Адреналiн». (18+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:00 Т/с «Мерлiн».
11:00 Х/ф «Дуже поганi матусi». (16+).
13:00 Суперiнтуїцiя. (12+).
15:00 Хто зверху? (12+).
17:00,19:00 Любов на виживання.
(16+).
21:00 Х/ф «Дуже поганi матусi 2».
(16+).
23:00 Х/ф «Вульгарний дiдусь». (18+).
1:00 Т/с «Пiдступнi покоївки». (12+).
2:50 Зона ночi.

СТБ

4:40,23:05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
6:45,1:05 Т/с «Комiсар Рекс».
8:45 МастерШеф 8. (12+).
12:00,14:50 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:35 Т/с «Слiд». (16+).
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.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:50
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.

10:20,4:40 Реальна мiстика.
13:20,15:30,5:30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 3». (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Розколенi сни», 3 i 4 с. (12+).
23:20 Контролер.
0:00 Т/с «Довга дорога на щастя», 1 i
2 с. (12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Довга дорога на щастя».
(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», 150 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 «Останнiй кандидат», 2 с.
(16+).
22:00 Т/с «Мердок», 158 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 Веселi саморобки.

Середа, 23 вересня

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,
23:35,1:15,5:10 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:25,2:

00 Суспiльна студiя.
9:30 Т/с «Росселла». (16+).
10:30 Свiтова медицина. Китай медична справа монахiв-воїнiв.
11:00 Дивовижнi сади. Велика
Британiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:35,0:10,1:50,5:45 UA:Спорт.
15:20 «Грандiознi проекти: Нова
Зеландiя».
16:30 Т/с «Полдарк». (16+).
17:30 #ВУкраїнi.
18:55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
22:00 #@)?$0 з Майклом Щуром. (16+).
22:30 Т/с «Модус». (16+).
3:10 Д/ф «Перехрестя Балу». (12+).
4:05 Д/ф «Вiйна на нульовому
кiлометрi». (12+).
5:00 Погода.

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».
11:25,12:20,13:15,14:15,15:00 «Мiняю
жiнку».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Свати».
22:45,23:50 «Свiт навиворiт 11: Китай».
0:55 Комедiя «Герой мого часу». (12+).
2:20 Комедiя «Ми купили зоопарк».

Iнтер

4:55 «Телемагазин».
5:25,22:10 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «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».
18:00,19:00,1:50 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа». (
23:55 Т/с «Нитки долi». (16+).
3:20 Х/ф «Довге падiння». (16+).
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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,
23:00,1:15,3:00,5:20 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:30,1:
55,4:50 Суспiльна студiя.
9:30 Т/с «Росселла». (16+).
10:30 Свiтова медицина. Японiя останнi довгомешканцi Окiнави.
11:00 Дивовижнi сади. Iндонезiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:25,23:30,1:40,3:30,5:50
UA:Спорт.
15:20,1:50 Погода.
15:25 Х/ф «Мерi: створення
принцеси». (16+).
17:30 Д/с «Планета iнновацiй.
Альтернативна енергiя».
18:55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
19:55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
21:35,3:35 «Зворотнiй вiдлiк».
23:35 Перша шпальта.
0:05 Бюджетники.

6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:00 Божевiльна зiрка. (12+).
11:00 Lе Маршрут.
12:00 Х/ф «Будинок з приколами».
14:00 Х/ф «Варта Галактики». (16+).
16:10 Х/ф «Варта Галактики 2». (12+).
19:00 У кого бiльше? (12+).
21:00 Х/ф «Дуже поганi матусi». (16+).
23:00 Х/ф «Одного разу в Римi».
1:00 Х/ф «Некромантiя». (18+).
2:45 Служба розшуку дiтей.
2:50 Зона ночi.

ICTV

4:05 Скарб нацiї.

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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Шкідливість амброзії
надзвичайно велика
Розвиваючи потужну надземну масу і
кореневу систему, вона сильно пригнічує
культурні рослини й різко знижує родючість ґрунту.
Під час цвітіння ця рослина дуже небезпечна: пилок викликає у людей алергію і, як наслідок, підвищення температури, сльозотечу, кон’юнктивіт, погіршує
зір і навіть може викликати набряк легень. Медики називають це амброзійним
полінозом або сінною пропасницею. Слід
додати, що у цей період від неї страждають астматики, у яких загострюються
приступи бронхіальної астми.
Понад 3 гектара обробили
для знищення амброзії
На
початку
2020
року
КП
«Бучазеленбуд» ініціювало раунд технічних та екологічних консультацій з фахівцями різних постачальників, на підставі
чого було організовано та проведено тендерні закупівлі для боротьби з амброзією
аерозольним методом.
Роботи виконували протягом серпня
на різних ділянках міста, які було обрано на підставі звернень мешканців
до Бучанської міської ради, а також за
підсумками екологічного моніторингу
підвідомчих місць КП «Бучазеленбуд».
Це парки, сквери, узбіччя доріг та квітники, пішохідні зони біля житлових масивів, культурних та адміністративних
приміщень, поруч об’їзних доріг тощо.
Загальна площа яких становила понад
три гектари.
Що за препарат?
Під час виконання робіт використовували новітній препарат Юнімаг (Unimag)
вітчизняного виробництва. За даними
постачальника, це єдиний продукт у
своєму класі, який пройшов державні випробування на всіх рівнях відповідно до
вимог Міністерства природи. За результатами роботи вдалось досягнути високої ефективності застосування (понад
95%), а найголовніше – зупинити появу
пилку-алергену та ураження насінням
амброзії ґрунтів, особливо у культурних
та соціальних зонах міста.
У цьому році силами КП «Буча
зеленбуд», експертами ТОВ «Зігрівай» та
Інституту захисту рослин Національної
академії аграрних наук України були
відпрацьовані нові методики роботи у
сфері боротьби з амброзією на ділянках
зі складним ландшафтним дизайном.
– З урахуванням досвіду цього проєкту, в наступному році ми планує-

АМБРОЗІЯ

Не словом, а ділом!
Боротьба з амброзією полинолистою стала систематичним пріоритетним заходом міської влади, адже ця рослина суттєво впливає на рослинний покрив
міста, мікрокліматичні параметри і, що надголовне – на здоров’я громадян.
З кожним роком ця рослина-алерген займає все більші площі, обумовлюючи
зростання алергічних захворювань серед громади. Жителі можуть на власні очі бачити, як амброзія поширюється на узбіччі доріг, берегах водойм,
пустирях та інших необроблюваних землях, а також біля приватних садиб.
Бучанська міська рада занепокоєна ситуацією, яка складається у населених
пунктах громади з поширенням цього найбільш небезпечного в Україні карантинного бур’яну й приймає дієві рішення.

мо пропонувати розширення програми боротьби з амброзією на території
Бучанської ОТГ, – розповіла директорка
ТОВ «Зігрівай» Юлія Севастьянова. –
Наша компанія багато років виготовляє
та постачає екологічно безпечну хімічну
продукцію для потреб різних галузей, зокрема протиожеледні матеріали для комунальних підприємств у зимовий період.

Запитували про безпечність –
відповідаємо
У межах державних випробувань
було розроблено різні нормативи,
підтверджено його повну безпеку для
повітря, води, ґрунту, представникам
флори та фауни, людям і дітям. Засіб
не викликає алергію, не токсичний.
У результаті експертних дискусій та
польових випробувань, було скориговано біологічні властивості препарату
для найкращої його дії на амброзію, з
урахуванням національної культури
роботи у сфері благоустрою та клімату. А саме – при аерозольному впливу на поверхню та суцвіття, препарат
Unimag (Юнімаг) блокує імунну систему рослини, її ріст і розвиток, та,
найголовніше – процес утворення
пилку-алергену та дозрівання насіння й не допускає ураженості ґрунту.
Рослина та її коренева система гине у
стані «коми». Не спричиняє шкоду іншим корисним декоративним культурам (дерева, кущі), а також домашнім
тваринам у місцях оброблення.
Директорка висловлює подяку команді КП «Бучазеленбуд» та представникам
міськради за активну співпрацю й прозорість.

НОВІТНІЙ ПРЕПАРАТ
UNIMAG ПРОТИ
АМБРОЗІЇ
Засіб Unimag (Юнімаг) –
належить до екологічно-безпечних препаратів
контактної дії, не є агрохімікатом чи гербіцидом,
готовий до застосування.
До його складу входить унікальна препаративна форма магнієвих сполук, вітамінний комплекс макро- і мікроелементів та стабілізатори.
Особливість засобу Юнімаг криється у його унікальній препаративній
формі, з якої виготовляється робочий
розчин. Ним обробляють поверхню
амброзії.
ІДЕЯ
Зі слів інвесторів підприємства та
розробників продукту, ідея виникла у
2015 роціу Китаї. Група технічних експертів вела пошук новітніх технологій
для обробки місцевої сировини. На
етапі проекту будівництва економічна криза змусила впроваджувати технічні новації силами наших вчених та
технологів-інженерів. Це дозволило
покращити якість та розширити сферу застосування для фармакологічної
галузі та сільського господарства.
На сьогодні ТОВ «Зігрівай» – єдине
підприємство, що провело державні
екологічні та токсиколого-гігієнічні
випробування препаративної форми
Unimag (Юнімаг) у своєму класі. До
випробувань залучалась група вчених
уповноважених установ наукової мережі Національної академії аграрних
наук України та Міністерства охорони
здоров’я України.
– Сподіваємось, що впроваджені методики та рекомендації ТОВ «Зігрівай» у
застосуванні новітнього препарату проти амброзії та екологічного контролю,
слугуватимуть міцним фундаментом
для продовження співпраці з адміністрацією міста та покращенню екологічної
ситуації у Бучанській громаді.
Ірина Паясь

Консультації щодо препарату
та послуг ТОВ «Зігрівай»,
(044) 201-54-02, (067) 239-97-46,
(095) 881-42-38, (063) 340-40-42.
www.zigrivaj.com

ПАТРІОТИЧНЕ НАВЧАННЯ

Скаути та справжні бійці – зустріч поколінь

Поспілкуватися з активною молоддю та поділитися своїми знаннями у військовому мистецтві прийшли на відкриття пластового року мужні воїни та
співорганізатори цього заходу, які особисто брали участь у військових операціях АТО/ООС.
е наші АТОвці, афганці, волонтери та учасники інших бойових дій, які особисто забезпечили локацію, що стосується патріотичного виховання молоді, й принесли для
пластунського заходу військову форму, обладнання та інші важливі військові атрибути.

Ц

Пластуни Київщини
«злетілися» до парку
Важливий захід для всіх скаутів
– початок пластового року «День
Отамана Орлика», відбувся вихідними в Бучанському міському парку. Загалом 250 учасників, які на
шести різних локаціях активно й
пізнавально провели свій час.
ластуни поділилися враженнями
від літніх подорожей та таборування, адже час, проведений у дружній компанії однолітків і однодумців у наметах
в лісі чи горах – це ті враження, які залишаться навіть у дорослому житті.
Скаути змагалися і проходили різні
квести та отримувати практичні подарунки, які знадобляться їм у майбутньому!

П

– Хлопці і дівчата під керівництвом
справжніх знавців воєнної справи змогли приміряти шолом і бронежилет й
зрозуміти їхню вагу і значимість, одягнути захисний костюм з протигазом,
особисто потримати у руках РПГ, гранати і протитанковий снаряд (не бойові), різноманітні гільзи, розвернути
справжній парашут й «доторкнутися»
до воєнної історії, – прокоментував захід
Дмитро Паустовський, учасник бойових дій АТО/ООС, член ради АТО/ООС
Бучанської міської ради.
Бійці також поділилися своїми практичними знаннями: як тримати зброю
і прицілюватися з різних положень, як
розібрати автомат. А між цими цікавими
для багатьох дітей заняттями розповіли
дітворі свої військові байки.

громади
І

дея провести тут пленер (від фр.
pleinair — на відкритому повітрі) акварелістів належить Почесному громадянину Бучі Тамарі Негоді. Саме вона
звернулася до Людмили Степанян, яка
започаткувала всеукраїнський мистецький проєкт «Подих акварелі», із пропозицією організувати мистецький захід у
Бучі. Всеукраїнські виставки акварельного живопису вже відбулися в кількох
мальовничих містах країни. Цими вихідними аналогічний пленер тривав у
Бучанському парку.
– Я побачила роботи творчої спілки
майстрів Борисполя, де в місцевому музеї презентували виставку акварельних
робіт. Вона мене захопила і я зрозуміла,
що потрібно в цьому напрямі працювати
далі, – поділилася історією виникнення
ідеї Тамара Негода. – Художні полотна
мені надзвичайно сподобалися! Особливо
мене вразили картини у виконанні авторки Людмили Степанян – легкість
кольорів, прозорість, як вранішній серпанок, дійсно подих акварелі.
Сам по собі пленер відрізняється від
інших заходів тим, що не має скупчення
людей, бо художники самостійно обираТамара Негода, заслужений майстер
народної творчості України, кавалер ордена княгині Ольги ІІІ ступеня,
володарка відзнаки Верховної Ради
України «За заслуги перед українським
народом», володарка нагрудного знака Міністерства культури України
«За збереження народних традицій»,
Почесний громадянин м. Бучі.

ють для себе локації, які поступово оживають у поєднанні уяви, пензлика і фарб.
Зелений парк ще не встиг додати осіннього золота, тому більшість пейзажів із
різними відтінками зеленого. Приємно,
що цікаві локації для себе обрали і митці
з Бучі, які вже мають у своєму доробку
полотна, на яких зображено прекрасні
куточки міста.

– Цей проєкт буде зареєстровано як
«Київщина – подих акварелі», – розповідає далі Тамара Негода. – Усім майстрам
ми забезпечили однієї якості та формату папір, оздобимо в однакові красиві
рамочки і ці прекрасні роботи, за умовою проєкту, залишаться в громаді. У
мріях презентувати першу виставку
Бучанського музею з цих картин, а пленер, сподіваємося, зможемо проводити
щорічно. Також у планах зробити цей
пленер Міжнародного рівня.
Учасники мистецького заходу отримали подарунки і подяки Бучанського
міського голови Анатолія Федорука, а також запрошення відвідувати Бучанську
об’єднану громаду й відтворювати в картинах різні мальовничі куточки.
Тетяна Домарєва,
Ірина Левченко

Учасники пленеру поділилися
своїми враженнями
Юлія Тацко з Києва:
– Я в захваті! У вас тут такі мальовничі пейзажі, які аж просяться на картину. А є місцини, проходячи які, відчуваєш, як душа просто відпочиває.
Мені дуже все сподобалося! Ви великі
молодці, що створили цей чудовий
парк. Це справжня насолода для очей і
для душі. Це місце, де хочеться проводити багато часу.
Ніна Захарова,
відома художниця, бучанка:
– Ідея пленеру прекрасна. Без
перечно парк просто чудовий, ці зелені насичені кольори надихають – занурюєшся в мистецтво і навіть не бачиш,
що діється навкруги. Це гарна ідея,
щоб побачити красиві землі Київщини
та Бучі зокрема. Буде дуже цікаво подивитися на роботи інших майстрів.
Людмила Степанян,
засновник Всеукраїнського культурно-мистецького проєкту «Подих
акварелі» та авторка надзвичайно
красивих картин:
– Багато художників радо відгукнулися взяти участь у цьому пленері,
заради того, щоб побачити ваше мальовниче місто. Адже ми багато читали про нього, а сьогодні переконалися,
що тут дійсно надзвичайно гарно і цікаво. Є на що подивитися і тим паче
помалювати. Мета цього пленеру – оспівати красу мальовничої Бучі й подарувати вашій громаді чудові роботи
наших акварелістів, які зостануться в
архівах Бучанської галереї.

СВЯТО

Спортивні вихідні

Шановні ветерани спорту, вчителі фізичної культури, тренери, керівники
спортивних клубів, спортсмени, всі, для кого заняття спортом
стало невід’ємною частиною життя!
Вітаю з Днем фізичної культури та спорту – святом людей, які присвятили своє життя спорту і передають цю відданість дітям і онукам, хто захоплює своєю майстерністю,
силою волі, ентузіазмом, наполегливістю, прагненням до поставленої мети і перемогами.
Зустрічати міжнародні, всеукраїнські, обласні змагання та проводити чемпіонати
Бучанської громади з різних видів спорту для нас стало звичним явищем.
Перший в Україні Чемпіонат Бучанської об’єднаної громади серед команд-аматорів
із футболу. Подія об’єднує у футбольні родини фанатів, дружин, дітей, які за «вирвані»
голи для перемоги готові стояти стіною.
Хто не чув про змагання кращих світових екіпажів на кращій мототрасі країни?
Хто не знає про футбольні баталії на «Ювілейному», де грали початківці і зірки цього
виду спорту?
Великий теніс і гра перших ракеток світу на чудових кортах клубу «Кампа».
Волейбольний турнір у громаді «родом» із Гаврилівки також набирає популярності.
Не забули про велоперегони серед спортсменів понад 15 країн, дитячу «Дивогонку»?
У цей перелік я сміливо (з вашого дозволу) додаю і недільні велопрогулянки.
Уже давно про себе на весь голос заявили учасники роликового спорту, гімнастики,
боротьби та турніри із шахів.
Спортивна сторінка громади буде не повною без дитячих здобутків у різних змаганнях.
Проте багато чемпіонатів, турнірів, змагань чекає на громаду із відкриттям спорткомплексу: додадуться у переліку ще кілька видів спорту, які принесуть у загальну
спортивну скарбничку чергові нагороди.
Переконаний, що після відкриття сучасного спортивного комплексу наша громада
стане базовим центром в області для підготовки спортсменів та проведення змагань з
волейболу, баскетболу, тенісу, гандболу, мініфутболу, дзюдо, вільної боротьби та боксу.
Роботи на майданчику ведуться швидкими темпами, тому невдовзі станемо свідками відкриття сучасного палацу спорту.
Варто додати сюди і тих спортсменів-аматорів, хто щоранку долає кілька кілометрів
здоров’я на стадіоні чи на алеях парку.
Вітаю спортсменів і тих, хто дбає про здоров’я, хто до останнього бореться за перемогу, прославляє рідну громаду на змаганнях!
Впевнених стартів і переможних результатів!
Бучанський міський голова Анатолій Федорук

Субота і неділя в Бучанській громаді
пройшли активно, драйвово, святково. Із нагоди Дня фізичної культури
та спорту у всіх населених пунктах
громади відбулися різноманітні
спортивні заходи.

Щ

ойно у Здівижівці пролунав фінальний свисток першого спортивного дня, що проходить у межах відзначення кращих тренерів, спортсменів
Бучанськоі ОТГ з нагоди свята.
Суботня спортивна перекличка з ранку тривала в Бучі, Ворзелі, Мироцькому,
Бабинцях та Здвижівці. А в неділю продовжилася в Блиставиці, Гаврилівці,
Луб’янці і Синяку.
Змагання із волейболу, легкоатлетичні
ігри та спортивні руханки разом з аніматорами, які додали святу яскравого забарвлення.
Діти, батьки, молодь – усі, хто сповідує
здоровий спосіб життя!

Не обійшлося без вручення відзнак
кращим спортсменам і тренерам.
І ось який висновок напрошується
після двох активних днів: ми маємо чудову перемогу в загальному заліку, адже
вдалося зібрати молодь, яка забула про
гаджети і продемонструвала бажання
потоваришувати зі спортом.
Бо спорт – це не тільки фізична форма,
це характер, командний дух, самодисципліна, що допомагають долати виклики
життя.

Продовження на стор. 12.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

У нашому улюбленому місці відпочинку 29 художників з різних куточків
України творили неймовірно чудові «теплі» картини. Адже Бучанський міський парк надає сили, енергії, натхнення, а для творчих особистостей – безліч
ідей і яскравих образів.

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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4:15 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,10:05 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11:05,13:10 Х/ф «Iнкасатор». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:15 Т/с «Пес». (16+).
15:35,16:20 Х/ф «Лють». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
21:30 Т/с «Пес 5». (16+).
22:50,1:40 Т/с «Менталiст». (16+).
23:50 Х/ф «Адреналiн 2: Висока
напруга». (18+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:00 Т/с «Мерлiн».
10:50 Х/ф «Дуже поганi матусi 2».
(16+).
12:50 Хто проти блондинок? (12+).
15:00,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Мачо i ботан». (16+).
23:10 Х/ф «Все або нiчого». (16+).
1:40 Т/с «Пiдступнi покоївки». (12+).
2:35 Служба розшуку дiтей.
2:40 Зона ночi.

СТБ

5:20,23:05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
7:05,1:05 Т/с «Комiсар Рекс».
9:05 МастерШеф 8. (12+).
12:00,14:50 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:35 Т/с «Слiд». (16+).
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.

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.
10:20,3:45 Реальна мiстика.
13:20,15:30,5:30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 3». (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Розколенi сни», 5 i 6 с. (12+).
23:30 Т/с «Назавжди», 1 i 2 с.
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Назавжди».

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
10:00 Мама знає.
10:30,15:30 Телемаркети.
11:00,16:00 Київ. Вголос.
11:30,12:25,15:10,16:35,20:45 Смак
дня.
11:35,12:40,14:50,15:20,16:45,20:50,23:
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 Т/с «Мердок», 151 с. (12+).
15:15,15:25,16:40,16:50,22:50 Київ
Reality.
18:00 Погоджувальна рада.
19:30 Радар.
20:00 Т/с «Останнiй кандидат», 3 с.
(16+).
22:00 Т/с «Мердок», 159 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 Веселi саморобки.

Четвер, 24 вересня

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,
23:35,1:15,5:10 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:25,2:
00 Суспiльна студiя.
9:30 Т/с «Росселла». (16+).
10:30 Свiтова медицина. Китай медицина сотнi трав.
11:00 Дивовижнi сади. Iрландiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:35,0:10,1:50,5:45 UA:Спорт.
15:20 «Грандiознi проекти: Австралiя».
16:30 Т/с «Полдарк». (16+).
17:30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
(16+).
18:55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
19:55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
22:00 Схеми. Корупцiя в деталях.
22:30 Т/с «Модус». (16+).
3:10 Д/ф «Вiйна на нульовому
кiлометрi». (12+).
4:05 Д/ф «Одесити на Донбасi». (12+).
5:00 Погода.

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 Драма «Холодне лiто 53-го».
2:50 «Свiт навиворiт».

Iнтер

4:55 «Телемагазин».
5:25,22:10 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».

БЛАНК ПЕРЕДПЛАТИ НА 2020 РІК

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».
18:00,19:00,1:50 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
23:55 Т/с «Нитки долi». (16+).
2:35 Х/ф «Пропала грамота».
3:45 Х/ф «Москаль-чародiй».

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.
10:05 Секретний фронт.
11:00,13:15 Х/ф «Лють». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:10,16:10 Т/с «Пес». (16+).
17:00 Х/ф «Подарунок на Рiздво».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Анти-зомбi.
21:30 Т/с «Пес 5». (16+).
22:50,1:45 Т/с «Менталiст». (16+).
23:50 Х/ф «Iдеальна втеча». (16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20,13:00,1:50 Вар`яти. (12+).
9:00 Т/с «Мерлiн».
10:50 Х/ф «Все або нiчого». (16+).
15:00,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Мачо i ботан 2». (16+).
23:10 Х/ф «Зразковий самець». (12+).

СТБ

5:15,23:05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
7:00 Т/с «Комiсар Рекс».
9:05 МастерШеф 8. (12+).
12:00,14:50 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:35 Т/с «Слiд». (16+).
18:00 СуперМама.
19:05 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.
10:20,2:30 Реальна мiстика.
13:20,15:30,5:30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 3». (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Розколенi сни», 7 i 8 с. (12+).
23:20 По слiдах.

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
10:00 Лiкар знає.
10:30,15:30 Телемаркети.

11:00,16:00 Київ. Вголос.
11:30,15:10,16:35,18:35 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», 152 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 «Останнiй кандидат», 4 с.
20:50 Якiсне життя.
22:00 Т/с «Мердок», 160 с. (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:45 «Вiзерунок дня».
23:55 Голос Америки з Вашингтону.

П’ятниця, 25 вересня

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,
23:35,1:15,5:10 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:25,2:
00 Суспiльна студiя.
9:30 Т/с «Росселла». (16+).
10:30 Свiтова медицина. Камбоджа клiнiка Тонлесап.
11:00 Дивовижнi сади. Японiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:35,0:10,1:50,5:45 UA:Спорт.
15:20 «Грандiознi проекти: Австралiя».
16:30 Т/с «Полдарк». (16+).
17:25 VoxCheck.
17:30 Перша шпальта.
18:55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
19:55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
22:00 Д/с «Свiт майбутнього. Планета
Земля 2050».
22:30 Т/с «Модус». (16+).

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
,4:00 «ТСН».
9:25,10:25,1:40 «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 «Вечiрнiй квартал».
23:30 Комедiя «Тiльки для закоханих».

Iнтер

5:00 «Телемагазин».
5:30,23:00 «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».
14:25,15:20,0:50 «Речдок».
16:20 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,1:45 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».
21:00 «Мир i вiйна».

ICTV

4:15 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30,1:25 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 Анти-зомбi.
11:10,13:15,13:50,16:20 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну 2».
12:45,15:45 Факти. День.
16:35,1:55 «На трьох». (16+).
17:10,20:10 Дизель-шоу. (12+).
18:45 Факти. Вечiр.
23:00 «На трьох 8». (16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20,1:30 Вар`яти. (12+).
8:40 У кого бiльше? (12+).
10:40 Любов на виживання. (16+).
12:40 Аферисти в мережах. (16+).
14:40 Х/ф «Мачо i ботан». (16+).
17:00 Х/ф «Мачо i ботан 2». (16+).
19:00 Х/ф «Телепорт». (16+).
21:00 Х/ф «Зоряний десант».
23:30 Х/ф «Зразковий самець 2». (16+).

СТБ

5:35 Х/ф «Недiлi у Тiффанi». (12+).
7:20 Врятуйте нашу сiм`ю 3. (16+).
11:25,14:50,18:00 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
19:00,22:50 Т/с «Кохання з ароматом
кави».
22:45 Iсторiї успiху.
23:50 Таємницi ДНК. (16+).

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.
10:20 Т/с «Рись». (12+).
14:20,15:30 Т/с «Виходьте без дзвiнка
3». (12+).
20:10 Гучна справа.
21:00 Свобода слова Савiка Шустера.

Субота, 26 вересня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:15 Додолики.
6:25,6:35,6:42,6:50,8:15,8:23 Веселi
саморобки.
6:30,6:40,6:45,8:20 Книга-мандрiвка.
6:55,8:25 Уроки тiтоньки Сови.
Географiя-малятко.
7:00,8:00,9:00,21:00,0:00,2:35,3:50,5:
35 Новини.
7:15,8:30 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи».
8:50,2:25 Погода.
9:05 Енеїда.
10:10 Х/ф «Чарiвник країни мрiй», 1
с. (12+).
12:00,1:15 Плiч-о-плiч.
12:30 Школа майбутнього. Iнновацiї у
всьому свiтi.
13:35 Хай-тек (iнновацiйна) археологiя.
14:00 Зеленi мiста.
14:25 Телепродаж.
15:00 UA:Фольк. Спогади.
15:55 Вiдсутнiсть доказiв. Смерть
Мерлiн Монро.
16:45 Всенiчне бдiння (ПЦУ).
19:30 Т/с «Таємний код вiри». (12+).
20:30 Д/с «Свiт майбутнього. Планета
Земля 2050».
21:25 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
22:00 Х/ф «Стрiмголов». (16+).

Канал «1+1»

6:00,7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 «Свiт навиворiт».
11:15 Т/с «Свати».
15:30 «Танцi з зiрками».
19:30,5:15 «ТСН».
20:15 «Чистоnews».
20:20 «Маскарад».
22:00 «Жiночий квартал».
23:20,0:20 «Свiтське життя».

Iнтер

4:40 «Україна вражає».
5:20 «Телемагазин».
6:00 «Слово Предстоятеля».
6:05 Х/ф «Майно з хвостом». (12+).
8:00 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10:00 «Корисна програма».
11:10 Х/ф «Покровськi ворота».
14:00 Х/ф «Солодка жiнка».
15:50 Т/с «По рiзних берегах». (16+).
20:00 «Подробицi».
20:30 Концерт «Iнтер Лайма. Рандеву».
22:15 Т/с «Любов не дiлиться на два»,
1-4 с.

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:30 Факти.
4:55 Т/с «Копи на роботi». (12+).
5:45 «На трьох». (16+).
6:50 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 2».
9:40 Т/с «Таємнi дверi». (12+).
12:35,13:00 Т/с «Пес 5». (16+).
12:45 Факти. День.
16:05 Х/ф «Форсаж 5: Шалена
п`ятiрка». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Форсаж 6». (16+).
21:45 Х/ф «Форсаж 7». (16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/ф.
7:20,1:40 Вар`яти. (12+).
10:00 Орел i решка.
12:10 Хто зверху? (12+).
14:20 Х/ф «Телепорт». (16+).
16:10 Х/ф «Тiнь». (16+).
18:20 Х/ф «Мумiя». (16+).
21:00 Х/ф «Мумiя повертається». (16+).
23:50 Х/ф «Пiрамiда». (18+).
2:40 Зона ночi.

СТБ

4:40 Т/с «Життя прекрасне». (12+).
9:30 Неймовiрна правда про зiрок.
10:55 Т/с «I будуть люди». (16+).
16:55,23:10 Звана вечеря. (12+).
19:00 МастерШеф 10. (12+).

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,3:00 Реальна мiстика.
8:45 Т/с «Повернення», 1-6 с. (12+).
15:20 Т/с «Повернення». (12+).
17:00 Т/с «Тростинка на вiтрi», 1 i 2
с. (12+).
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Тростинка на вiтрi». (12+).
23:00,2:15 Т/с «Я чекатиму тебе
завжди».

Неділя, 27 вересня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:15 Додолики.
6:25,6:35,6:43,6:50,8:15,8:23 Веселi
саморобки.

6:30,6:40,6:45,8:20 Книга-мандрiвка.
6:55,8:25 Уроки тiтоньки Сови. Мудрi
казки тiтоньки Сови.
7:00,8:00,8:55,21:00,23:45,2:35,3:50,5
:35 Новини.
7:15,8:30 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи».
9:00 Божественна Лiтургiя
Православної Церкви України.
11:00 Недiльна Лiтургiя Української
Греко-Католицької Церкви.
12:30 Недiльна Свята Меса РимськоКатолицької Церкви в Українi.
13:30,0:15 Т/с «Таємний код вiри».
14:25 Телепродаж.
15:00,1:25 Країна пiсень.
16:00 Т/с «Модус». (16+).
18:00 Д/с «Iсторiї вулканiв».
18:30 Д/с «Всi на море. Мозамбiк».
19:30 Д/с «Планета iнновацiй. У
пошуках майбутнього комунiкацiй».
19:55 Д/ф «Острови: Азорськi острови.
Люди, фауна, спосiб життя».
21:25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:00 Х/ф «Створення ледi». (16+).

Канал «1+1»

6:00,7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:25 «Свiт навиворiт 11: Китай».
10:30 «Свiт навиворiт».
18:15 «Українськi сенсацiї».
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Танцi з зiрками».

Iнтер

4:15 «Великий бокс. Сергiй
Дерев`янченко - Джермалл Чарло».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Iнше життя».
12:00 Х/ф «Пiдкидьок».
13:30 Т/с «Речдок. Особиста справа».
18:10 Х/ф «Наслiдки».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «К-19».
23:15 Х/ф «П`ять хвилин страху».

ICTV

4:50 Скарб нацiї.
5:00 Еврика!
5:10 Факти.
5:35,7:25 Анти-зомбi.
6:30,9:25 Громадянська оборона.
8:25 Секретний фронт.
10:20,13:00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12:45 Факти. День.
13:30 Х/ф «Форсаж 6». (16+).
16:00 Х/ф «Форсаж 7». (16+).
18:45 Факти тижня.
20:35 Х/ф «Форсаж 8». (16+).
23:30 Х/ф «Перевiзник: Спадщина».

Новий канал

6:00,1:10 Вар`яти. (12+).
7:25,9:15 Kids` Time.
7:30 М/ф «Гноми в будинку».
9:20 Х/ф «Флаббер».
11:10 Х/ф «Зоряний десант».
13:50 Х/ф «Мумiя». (16+).
16:10 Х/ф «Мумiя повертається». (16+).
19:00 Х/ф «Мумiя: Гробниця
Iмператора Драконiв». (16+).
21:00 Х/ф «Цар скорпiонiв».
23:00 Х/ф «Омен». (16+).

СТБ

5:15 За двома зайцями: невiдома
версiя. (12+).
5:50 Х/ф «Вiдпустка за власний
рахунок».
8:40 МастерШеф 10. (12+).
12:45 СуперМама.
16:55 Хата на тата. (12+).
19:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Один за всiх. (16+).
21:10 Я соромлюсь свого тiла. (16+).
23:10 Детектор брехнi. (16+).

Канал «Україна»

5:50 Сьогоднi.
6:50 Зоряний шлях.
9:00 Т/с «Жiнки в любовi». (12+).
12:45 Т/с «Лист надiї». (12+).
16:50 Т/с «Кришталева мрiя», 1 i 2 с.
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с «Кришталева мрiя». (12+).
23:10 Т/с «Ворожка», 1 i 2 с.

ТК «Київ»

8:00 Ранок.
10:00,0:40 Зiрковий смак.
11:00 Shopping. Марафон.
11:15,0:30 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 «Офiсний простiр».
15:15 Т/с «Мердок», 156 с.
(12+).
16:05 Т/с «Мердок», 157 с.
(12+).
17:15 Т/с «Мердок», 158 с.
(12+).
18:00,1:30 Цивiлiзацiя Incognita.
19:00,2:55 Київ. Тижневик.
19:50 Т/с «Мердок», 159 с.
(12+).
20:40 Т/с «Мердок», 160 с. (12+).
21:30,4:00 Спорт-Тижневик.
22:00,4:40 Х/ф «Мiй єдиний». (16+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ВИТЯГ З НАКАЗУ
ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРА
ІРПІНСЬКО-БУЧАНСЬКОГО ОБ’ЄДНАНОГО
МІСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРІАТУ
(з адміністративно - господарської діяльності)
«__» _______ 20__ року

м. Буча

№ ___

Про організацію та проведення призову громадян України на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань України у
жовтні-грудні 2020 року.
На підставі Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”,
Указу Президента України від 16 січня 2020 року №13/2020 “Про звільнення в
запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020
році”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про
військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України від 14 серпня 2008
року №402 (зі змінами), директиви Генерального штабу Збройних Сил України
від 02 січня 2020 року № Д-1 “Про організацію та проведення призову громадян
України на строкову військову службу і звільнення в запас військовослужбовців,
які відслужили встановлені строки строкової військової служби, у 2020 році”,
Розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 17 серпня 2020
року №399. На обласному збірному пункті буде проводитися контрольний медичний огляд призовників лікарями-фахівцями з метою визначення їх придатності
до військової служби за станом здоров’я для попереднього відбору до режимних
команд і навчальних частин починаючи з 01 жовтня 2020 року. З метою проведення осіннього призову громадян України на строкову військову службу,
КП «Бучабудзамовник» приймає пропозиції щодо використання земельної ділянки в м.Буча на розі б-ра Б. Хмельницького та вул. Островського, з кадастровим номером 3210800000:01:001:0028
22 вересня 2020 року об 11:00 годині за адресою: Київська область, м. Буча,
вулиця Революції, 15, будуть проводитися роботи з визначення меж земельної
ділянки за даною адресою. Для уникнення конфліктних відносин в подальшому,
прохання бути присутніми власників прилеглих ділянок, а саме: Кальченко О.В.
та Лаврук М.П.
21.09.2020 року 0 11-00 год. відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.Гребенюку Олександру Анатолійовичу
по вул.О.Старова в селищі Гостомель Київської області. Просимо з’явитися
для погодження меж та підписання акту прийомки-передачі межових знаків
на зберігання власника суміжної земельної ділянки з кадастровим номером
3210945900:01:043:0367 гр.Середюка О.М.

ТАРИФИ

Платні освітні послуги

В

иконавчий комітет Бучанської міської ради затвердив розмір батьківської
плати за додаткові освітні платні послуги, які надаватимуться в закладах дошкільної освіти, щомісячно в розмірі:
−− гурток хореографії200,00 грн;
−− гурток англійської мови200,00 грн;
−− гурток «Майстерня творчості»200,00 грн;
−− гурток «Ерудит»200,00 грн;
−− гурток «Здоров’ятко»200,00 грн;
−− гурток «Комп’ютер для дошкільнят»
200,00 грн;
−− група з наданням додаткових
освітніх послуг449,00 грн;
−− група вихідного дня 715,00 грн.

Втрачений акт на землю 3210945900:01:075:4611, виданий на ім’я Потапенко
Олена Олександрівна, вважати недійсним.
Втрачений акт на землю 3210945900:01:088:4488, виданий на ім’я Потапенко
Олена Олександрівна, вважати недійсним.
Втрачений акт на землю 3210945900:01:081:4095, виданий на ім’я Потапенко
Олена Олександрівна, вважати недійсним.

З 14 вересня 2020 року організувати та провести підготовку до призову на строкову військову службу.
Явці на призовну дільницю Ірпінсько-Бучанського ОМВК для призову на строкову військову службу підлягають усі громадяни, 2002 року народження, яким в
період чергового призову виповнилось 18 (вісімнадцять) років, а також громадяни, які народились у 1993-2001 роках, у яких закінчилась відстрочка від призову,
або не призвані раніше на строкову військову службу з різних обставин.
Усі громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу, зобов’язані прибути на призовну дільницю за адросою: м.Буча, вул. Яблунська 129 у встановлений час, з документами що зазначені у повістках. Громадяни які не отримали особистих повісток для призову на строкову військову службу, зобов’язані
прибути до Ірпінсько-Бучанського ОМВК 12.10.2020 року та мати при собі документи, які посвідчують особу.
Усі особи призовного віку, які підлягають призову на строкову військову
службу і тимчасово перебувають на території м.Ірпінь, м.Буча, смт.Ворзель, смт.
Гостомель, смт.Коцюбинське, негайно повернутися до місця постійного проживання та з’явитись у військові комісаріати, (ТЦК та СП) для проходження призовної комісії.
На підставі Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” керівники підприємств, установ, організацій, в тому числі навчальних закладів, не
залежно від їх підпорядкування і форм власності, зобов’язані відкликати призовників з відряджень для забезпечення своєчасного прибуття на призовну дільницю.
Громадян, які ухиляються від призову і не з’являються до військового комісаріату, несуть відповідальність згідно чинного законодавства
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Військовий комісар Ірпінсько-Бучанського
об’єднаного міського військового комісаріату

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

НАКАЗУЮ:

9

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

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

майор
п/п
В.К.КОНДРАТЕНКО
ЗГІДНО:
ТВО начальника відділення офіцерів запасу і кадрів
Ірпінсько-Бучанського об’єднаного міського військового комісаріату
капітан 					

В.О.ФОМУЛЯЄВ

СУСПІЛЬСТВО

До уваги споживачів, які мають
пільги та субсидію на оплату
житлово-комунальних послуг!

З 1 серпня 2020 року в Україні відкрито ринок природного газу для побутових споживачів, що надає можливість громадянам самостійно обирати
постачальника газу.

Д

ля розрахунку розміру житлових субсидій
та пільг на оплату житлово-комунальних послуг,
щомісяця органи соціального захисту населення
отримують від виконавців послуг відомості про
забезпеченість громадян
послугами та про розмір
цін і тарифів на житлово-комунальні послуги і
платежів за такі послуги,
у тому числі постачання та розподіл
природного газу.
Зазначені відомості отримуються органами соціального захисту населення
на підставі отриманої від пільговиків
та отримувачів житлових субсидій інформації про набір отримуваних ними
житлово-комунальних послуг, а також
про дані підприємств – надавачів цих
послуг (назва, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку тощо).
Своєчасне надання громадянами інформації органам соціального захисту
населення про зміну виконавців житлово-комунальних послуг забезпечить
актуальний та правильний розрахунок
розміру житлових субсидій та пільг на

оплату житлово-комунальних послуг.
З огляду на зазначене, з метою своєчасного та в повному обсязі надання
громадянам передбачених законодавством соціальних гарантій, звертаємося з проханням до пільговиків
та отримувачів житлових субсидій в
найкоротші терміни повідомляти органи соціального захисту населення
про зміну виконавців житлово-комунальних послуг, зокрема постачальника природного газу для побутових
потреб.
Управління праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
Бучанської міської ради

Втрачене посвідчення дитини - інваліда на ім’я Ткаченко Алла Миколаївна серія
№117769, вважати недійсним.

Втрачений акт на землю 3210945900:01:086:7029, виданий на ім’я Потапенко
Олена Олександрівна, вважати недійсним.

Втрачений диплом спеціаліста ХА №37617931, виданий 06.02.2010 року
Національною юридичною академією імені Я. Мудрого на ім’я Калюжний
Станіслав Вікторович, вважати недійсним.

Втрачене пенсійне посвідчення інваліда дитинства видане на ім’я Іванов Руслан
Григорович вважати недійсним.

Втрачений диплом спеціаліста ХА №25547258, виданий 30.06.2004 року
Харківським державним юридичним університетом на ім’я Калюжний Станіслав
Вікторович, вважати недійсним.

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

діловий тиждень

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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Суспільство
Бучанські рятівники
отримали подяки
до професійного свята

Відзначення цього свята є свідченням
державного визнання неоціненного
внеску представників цих мужніх професій – людей сильних духом, котрі з
честю та гідністю забезпечують надійний захист національного багатства,
життя людей від вогню та стихії, й цілодобово підтримують постійну бойову
готовність до боротьби з незваним лихом заради нашої безпеки.

У

сіх причетних до свята — Дня рятівника, вітали у Бучі. Подякував присутнім
за працю і нагородив подяками від імені
Бучанського міського голови Анатолія
Федорука працівників цивільного захисту та пожежної охорони 35 Державної
пожежно-рятувальної частини міста Бучі
перший заступник Тарас Шаправський.
«Ваша відвага та життєва позиція допомагають уникнути страшних наслідків
лиха та вберегти людське життя. Щиро
бажаю вам наснаги на нові звершення та
подвиги, здоров’я та благополуччя у ваших
сім’ях, а також мирного неба над головою», –
зазначив заступник міського голови.
Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Сергій Коваленко від свого
імені теж привітав усіх присутніх зі святом, подякував за нелегку працю та підтримку в найтяжчих ситуаціях.
Бажаємо всім вам міцного здоров’я, всіляких гараздів та більше життєвих благ
і якомога менше тривожних викликів.
Нехай мир і злагода панують у ваших домівках, а Господь Бог оберігає вас від усіх
негараздів.

Микола Некрутенко:

«Ще з дитинства я точно знав,
що буду працювати на землі»
Миколу Юхимовича Некрутенка
у Здвижівці колись знали всі – від
старого до малого. Щойно заводився двигун його трактора, це свідчило: роботи в полі розпочались. З
раннього ранку до пізньої години
тракторист був при ділі. Змалечку
дуже дисциплінований і порядний,
він все життя старанно працював
та отримав за це багато нагород.
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листопада Микола Юхимович
відзначатиме
своє
90-річчя.
«Бучанські новини» вирішили поспілкуватись з людиною, якою пишаємося,
і розповідь про яку варто опублікувати.
– Дитинство моє пройшло в
Здвижівці. Батьки були колгоспниками, і я теж пішов їхніми стопами. Після
школи закінчив курси трактористів і в
цій професії так і провів 45 років свого
трудового життя.
Молодий хлопець завжди мав бажання працювати, тож, незважаючи на
втому та тяжку роботу, успішно долав
нелегкий шлях і ніколи не здавався. З
кожним новим випробуванням Микола
Некрутенко самовдосконалювався і
йшов далі. Як каже він:
– Бо то не робота – а життя.
Староста
Здвижівки
Анатолій
Григорович Черненко згадує молодого Миколу Юхимовича як людину, яка
завжди була готова допомогти сусідам,
наприклад, виорати землю, а також у
нього завжди можна було дізнатись, що
нового в колгоспі «Кірова».
– У ті часи наш колгосп неабияк
досяг підвищення врожайності сільськогосподарських культур та продук-

Микола Юхимович Некрутенко
отримав бронзову медаль «За досягнуті успіхи в розвитку народного
господарства», «Знак пошани», нагороджений орденом Трудової Слави III
ступеня. Має посвідчення «Ударника
одинадцятої п’ятирічки» та багато інших нагород. У минулому році
Бучанський міський голова Анатолій
Федорук вручив Миколі Юхимовичу
«Подяку до Дня села Здвижівка».
тивності у тваринництві й міцнів економічно. За час своєї праці, що я тільки
не робив: орав, сіяв, але найбільше займався посадкою та збором картоплі, –
розповідає наш сивочолий герой.
– А чим займалися взимку, коли
закінчувалась робота з врожаєм на
полі?

– Моє життя постійно було пов’язане із сільським господарством, роботи
було багато у будь-яку пору року.
Щасливий в шлюбі Микола Юхимович,
на жаль, втратив дружину ще двадцять
років тому, та досі дуже за нею сумує.
Його донька живе в Бучі, вже вийшла на
пенсію, а син – в Іспанії й працює там будівельником.
– Жінка моя теж працювала в колгоспі. Познайомились ми з нею ще дітьми. Весілля гуляли гучно. Хоча це була
зима, столи стояли на вулиці, тому що в
хаті всі не вміщались.
Як згадує староста Здвижівки, з великим розмахом гуляли в селі того часу
всі державні свята.
– Ми любили збиратись разом та відзначати важливі дати, тому що це були
свіжі та емоційно сильні відчуття у
душі всіх тогочасних жителів.
Під час війни юнак Микола
Некрутенко працював в стайні колгоспу з кіньми.
– 3-4 листопада 1943 року Здвижівку
було звільнено, а до цього перебувало в
окупації. Під час відступу фашисти спалили пів села, що було великим горем
для місцевого населення.
Хату сім’ї Миколи теж спалили, тож
згодом його батько разом із сином її
відбудовували.
– Миколо Юхимовичу, вас відзначено багатьма нагородами, які відчуття
були під час вручення державних відзнак?
– Знаєте, у ті часи всі нагороди отримували важкою працею. Я був дійсно
дисциплінований і наполегливий, колгосп мною пишався. Моя фотокартка
завжди була на дошці пошани. Ще з дитинства я точно знав, що буду працювати на землі, і тому ця нагорода була
для мене знаком, що йду правильним
шляхом.
Спілкувалася
Ірина Паясь
◆ Ворзель

◆ Гаврилівка

Спорт – це сила

Вибух
спортивного
драйву

Спортивне свято організували місцевий будинок культури «Полісся»
та ГО Молодіжна громада.
– Програма була насиченою і прийшлася всім до душі, – розповідає Наталія
Молчанова, керівник БК «Полісся». –
Вже з 10 години ранку дітлахи і дорослі
прибували на майданчик реєстрації благодійного велопробігу, маршрут, якого
було прокладено вулицями Гаврилівки.
Після цього – драйвовий виступ спортсменів любительського клубу «Воркаут»
під керівництвом тренера Владислава
Волокітіна.

ОСОБИСТІСТЬ

Тематичні конкурси малюнків
і постерів, веселі руханки молодших школярів від учнівського
самоврядування, змагання з футболу, волейболу серед команд шостих класів.

Нагороди і подарунки від
відділу молоді та спорту
Бучанської міської ради, а також спонсорів заходу отримали
всі спортсмени. Найактивнішій
молоді вручили грамоти, а дітлахам
аніматори подарували по-справжньому «Веселі старти».
На спортивному заході вдалось
зібрати 3480 гривен для підтримки хворих діток. Жителі Гаврилівки
дякують за підтримку в організації
та проведенні спортивного дійства.

Т

акож у межах відзначення Дня фізичної культури і спорту подякою
від Бучанської ОТГ за вагомі спортивні досягнення, сумлінну працю та
професіоналізм, пропаганду здорового способу життя й особистий внесок
у розвиток фізичної культури і спорту
рідного краю було нагороджено вчителя фізкультури Миколу Степановича
Вакульчука.
Вітаємо спортивну гордість селища
і громади!

Суспільство

ПРИГОТУВАННЯ
−− – Гриби підлягають кулінарній обробці
в день збору, інакше в них утворюється
отрута.
−− Спочатку їх треба кип’ятити 7-10 хвилин у воді, перший відвар необхідно
злити. Лише після цього гриби можна
варити або смажити.
−− Обов’язково вимочіть або відваріть
умовно їстівні гриби, які використовуються для соління грузді, маховики
та інші, які містять молочний сік,так
ви позбудетесь гірких речовин, які подразнюють слизову оболонку шлунка.
−− У жодному випадку не пригощайте
грибами дітей, літніх людей і вагітних
жінок.
−− Гриби зеленушка, синяк-дубовик і деякі інші містять отруйні речовини, які в
шлунку не розчиняються. У разі взаємодії з алкоголем отрута розчиняється
і викликає бурхливе отруєння.
−− Значна кількість грибів, які дотепер
вважалися їстівними, містять мікродози отруйних речовин. Якщо вживати їх
кілька днів підряд, також можна отруїтись.
−− Строго дотримуйтесь правил консервації грибів. Неправильно консервовані гриби можуть викликати дуже важке захворювання ботулізм.
ОТРУЄННЯ
Первинні ознаки отруєння (нудота,
блювота, біль в животі, пронос) з’являються через 1-4 години після вживання
грибів, залежно від виду гриба, віку і стану здоров’я потерпілого, кількості з’їдених грибів.
У випадку отруєння грибами негайно
викличте швидку допомогу. Одночасно,
не чекаючи її прибуття, негайно промийте шлунок: випийте 5-6 стаканів кип’яченої води або блідо-рожевого розчину марганцівки; натискуйте пальцями на корінь
язика, щоб викликати блювоту; прийміть
активоване вугілля (4-5 таблеток), доки
промивні води стануть чистими.
Після надання першої допомоги дайте
потерпілому міцний чай, каву або злегка
підсолену воду, щоб відновити водно-сольовий баланс. З’ясуйте, хто вживав разом з потерпілим гриби, здійсніть профілактичні заходи.
Забороняється вживати будь-які ліки і
їжу, а тим більше алкогольні напої, молоко – це може прискорити всмоктування
токсинів грибів у кишечнику, займатися будь-якими видами самолікування.
Отруєння грибами дуже важко піддається лікуванню.
ЯК НЕ ОТРУЇТИСЬ ГРИБАМИ.
Дочекались ми золотих осінніх деньків, ліс кличе у свої хащі тисячі грибників, несуть вони додому повні кошики

ЯК НЕ ОТРУЇТИСЯ ГРИБАМИ

Дочекались ми золотих осінніх деньочків, ліс кличе у свої хащі тисячі грибників, несуть вони додому повні кошики грибів і енергію від спілкування з
природою. Та не завжди ми знаємо, які гриби треба збирати, як їх готувати,
як надавати першу медичну допомогу, якщо біда постукала у вашу оселю.
Надаємо поради, які можуть допомогти у ситуаціях, пов’язаних зі збиранням і заготівлею грибів.

грибів і енергію від спілкування з природою. Та не завжди ми знаємо, які гриби
треба збирати, як їх готувати, як надавати першу медичну допомогу, якщо біда
постукала у вашу оселю. Надаємо населенню Київщини поради, які можуть
допомогти у ситуаціях, пов’язаних зі
збором і заготівлею грибів.
Уникайте стихійних ринків, купуйте
гриби у відведених для їх продажу місцях (магазинах, теплицях, спеціалізованих ринках).
Збирайте і купуйте тільки ті гриби, про
які вам відомо, що вони їстівні;
Не збирайте гриби:
• якщо не впевнені, що знаєте їх – якими
б апетитними вони не здавалися;
• поблизу транспортних магістралей, на
промислових пустирях, колишніх смітниках, в хімічно і радіаційно небезпечних зонах;
• невідомі, особливо з циліндровою ніжкою, в основі яких є потовщення, оточене оболонкою;
• з пошкодженою ніжкою, старі, в’ялі,
червиві або покриті слизом;
• ніколи не збирайте пластинчаті гриби,
отруйні гриби маскуються під них;
• «шампіньйони», в яких пластинки
нижньої поверхні капелюшка гриба білого кольору.
Не порівнюйте зібрані або придбані
гриби із зображеннями в різних довідниках - вони не завжди відповідають дійсності.
Не пробуйте сирі гриби на смак.
Ще раз перевірте гриби, особливо ті,
які збирали діти. Всі сумнівні треба ви-

кинути. Нижню частину ніжки гриба,
яка забруднена землею, викидайте. Гриби
промийте, у маслюків і мокриць зніміть з
капелюшка слизьку плівку.
Гриби підлягають кулінарній обробці
в день збору, інакше в них утворюється
отрута.
Спочатку їх треба кип’ятити 7-10 хвилин у воді, перший відвар необхідно злити. Лише після цього гриби можна варити або смажити.
Обов’язково вимочіть або відваріть
умовно їстівні гриби, які використовуються для соління - грузді, маховики та
інші, які містять молочний сік, - так ви
позбудетесь гірких речовин, які подразнюють слизову оболонку шлунка.
У жодному випадку не пригощайте
грибами дітей, літніх людей і вагітних
жінок.
Гриби зеленушка, синяк-дубовик і деякі інші містять отруйні речовини, які в
шлунку не розчиняються. При взаємодії
з алкоголем отрута розчиняється і викликає бурхливе отруєння.
Значна кількість грибів, які дотепер
вважалися їстівними, містять мікро дози
отруйних речовин. Якщо вживати їх декілька днів підряд, також можна отруїтись.
Строго дотримуйтесь правил консервації грибів. Неправильно консервовані
гриби можуть викликати дуже важке захворювання ботулізм.
Юлій Бенцман,
викладач Навчально-методичного
центру цивільного захисту і безпеки
життєдіяльності Київської області

Гриби просто отруйні
Опеньок цегляно-червоний, несправжній: колір пластинок сірий, з
часом бурувато-зеленкуватий, м’якуша – сіро-жовтий, спорової маси – коричневий. Ніжка з кільцем.
Печериця рудіюча: колір пластинок рожевий, з часом коричневий,
м’якуша – білий, при розрізуванні на
повітрі ніжка біля основи жовтіє, неприємний запах карболової кислоти,
колір спорової маси – коричневий.
Ніжка з кільцем, до основи потовщується, іноді основа з бульбою.
Ці види отруйних грибів поширені
по всій території України.

Основні правила,
яких необхідно
дотримуватися при збиранні
та приготуванні грибів:
• збирати гриби треба тільки під
контролем досвідчених грибників;
• гриби, в яких ви сумніваєтесь, ніколи не кладіть до кошика;
• якщо ви знайшли їстівні гриби, а
поруч з ними ростуть отруйні або
невідомі вам, не збирайте ці гриби
(можлива їх мутація чи запилення
отруйними спорами);
• вдома ще раз перегляньте всі зібрані
гриби. Якщо помітите отруйний або
невідомий вам гриб – одразу ж викиньте його;
• зібрані гриби необхідно добре промити – не менше трьох разів, аби
добре відмити весь бруд. І в цей же
день приготувати гриби, тобто відварити або посмажити чи законсервувати;
• варити всі гриби треба, як мінімум
у двох водах. Не стільки важливий
час варіння, скільки кількість зміненої води;
• при консервуванні грибів використовуйте оцет, щоб не допустити
інших харчових отруєнь, приміром
ботулізму, який характерний для
всіх загерметизованих консервів;
• при вживанні грибів чи страв з них,
намагайтеся спочатку з’їсти їх небагато, а дітям зовсім не давайте, і
якщо за ніч чи день ніяких неприємних симптомів не виникло – тоді
вживайте гриби далі;
• якщо ви відчули себе погано – перш
за все промийте шлунок водою з
марганцем; пийте дрібними ковтками холодну солону воду - це послабить нудоту й блювання; пийте холодний міцний чай або каву, мед та
молоко; ні в якому разі не вживайте
алкоголь, який прискорює і полегшує всмоктування отрути, викличте
швидку допомогу. Ніякого самолікування!

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Гриби смертельно отруйні
Бліда поганка (мухомор зелений):
колір пластинок білий, м’якуша – білий, при розрізуванні на повітрі не
змінюється, спорової маси – білий.
Ніжка з кільцем, до основи поступово
потовщується, основа з великою бульбою, білою піхвою.
Опеньок
сірчано-жовтий, несправжній: колір пластинок сірчано-жовтий, згодом зеленкувато-коричневий, м’якуша – сірчано-жовтий,
спорової маси – коричневий. Ніжка з
кільцем.
Волоконниця Патуйяра, плютка:
колір пластинок рожевий, з часом коричнюватий, м’якуша – білий, згодом
жовтуватий, на повітрі не змінюється,
спорової маси – коричневий. Ніжка
без кільця.
					
Гриби дуже отруйні
Мухомор білий, мухомор червоний, мухомор пантерний.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

ПОРАДНИК

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

−− Уникайте стихійних ринків, купуйте
гриби у відведених для їх продажу місцях (магазинах, теплицях, спеціалізованих ринках).
−− Збирайте і купуйте тільки ті гриби, про
які вам відомо, що вони їстівні;
−− Не збирайте гриби:
• якщо не впевнені, що знаєте їх – якими
б апетитними вони не здавалися;
• поблизу транспортних магістралей, на
промислових пустирях, колишніх смітниках, в хімічно і радіаційно небезпечних зонах;
• невідомі, особливо з циліндровою ніжкою, в основі яких є потовщення, оточене оболонкою;
• з пошкодженою ніжкою, старі, в’ялі,
червиві або покриті слизом;
• ніколи не збирайте пластинчаті гриби,
отруйні маскуються під них;
• «шампіньйони», в яких пластинки
нижньої поверхні капелюшка гриба білого кольору.
−− Не порівнюйте зібрані або придбані
гриби із зображеннями в різних довідниках - вони не завжди відповідають
дійсності.
−− Не пробуйте сирі гриби на смак.
−− Ще раз перевірте гриби, особливо ті,
які збирали діти. Всі сумнівні треба
викинути. Нижню частину ніжки гриба, яка забруднена землею, викидайте.
Гриби промийте, у маслюків і мокриць
зніміть з капелюшка слизьку плівку.
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ГОІ «Відгук»: «Зі святом фізкультури та спорту!»
Крячок Дарію Олександрівну,

головного спеціаліста земельного відділу Бучанської
міської ради

Жуковець Владиславу Миколаївну,
заступника начальника відділу містобудування та
архітектури Бучанської міської ради

Рудого Юрія Вікторовича,

начальника відділу державного архітектурно–
будівельного контролю

Кузьменко Оксану Вікторівну,

адміністратора Центру надання адміністративних
послуг Бучанської міської ради (Луб’янка)

Сімон Тетяну Анатоліївну,

начальника фінансового управління Бучанської
міської ради

Козака Ігоря Олександровича,
депутата Бучанської міської ради

– Однією з наших задач є заохочення до спорту і фізкультури дітей та молоді з інвалідністю, – зазначила
голова «Відгук» Світлана Стадніченко. – Зі святом, мої найкращі!
Приєднуємося до цих теплих вітальних слів і бажаємо отримати ще багато власних перемог у житті та
спорті!

Дорогі ветерани, шановні учасники
партизанського та підпільного руху
Корнійчук М.Т., Потапенко П.Т.

Вітаємо Вас з Днем партизанської слави України!

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

Наймужніші наші спортсмени – члени громадської організації інвалідів «Відгук» приєдналися до
відзначення дня фізичної культури та спорту!

Низько вклоняємося Вам! Бажаємо міцного
здоров’я, щастя, добра і благополуччя Вам та
Вашим рідним.
З повагою
голова Київської
облорганізації інвалідів
війни, Збройних сил
та УБД
Говоров В.В.,

З повагою
голова Щербак О.І.
та колектив Бучанської
міської організації
інвалідів війни
Збройних сил
та УБД

7:0 – перемога
«Ніки»
з нагоди свята!

У День фізичної культури та
спорту юні футболісти бучанської «Ніки» по-своєму відзначили свято – з рахунком
7:0 розбомбили броварських
футболістів.

Ю

нь продовжує перемагати
ровесників на стадіонах області. Так тримати! Вітаємо тренера Ніну Полякову, нападників,
захисників, воротаря, батьків з
таким результатом!

Відзнака юної волейболістки

Олімпійський тиждень
в школі № 2
2–12 вересня 2020 року в Бучанському НВК № 2
тривав тиждень, присвячений спорту. Учні всіх
класів взяли участь в Олімпійському уроці, різноманітних змаганнях та конкурсах: «Веселих
стартах», стрибках у довжину з місця, «Човниковому» бігу, їзди на роликових ковзанах, стрільби
з пневматичної зброї, спортивно-військовій естафеті. А для самих творчих – конкурсі малюнків на
відповідну тематику.
айкращих спортсменів школи нагородили подяками і дипломами!

Н

До Дня фізичної культури і спорту Катерина Радченко із
Луб’янки отримала нагороду за вагомі спортивні досягнення та сумлінну працю, що дуже потішило родину дівчини. Відзнака юної волейболістки – заслужена нагорода,
адже дівчинка у своїх спортивних звершеннях досягла великого професіоналізму.
очемо
подякувати
Бучанському
міському
голові Анатолію Федоруку, директору ДЮСШ м. Буча Ларисі
Михайлівні та нашим дорогим тренерам Марині Петрівні
та Валерію Олександровичу.
Маємо велику надію, що за їхньої підтримки в нашій Луб’янці
спорт розвиватиметься на належному рівні, і наступного року
перемог і подяк буде більше. Всім
велике спасибі»,– написала Ксенія
Радченко, мама спортсменки.

«Х

3:1 – перемога «Оболонь-2»
Буча – «Нива» Вінниця 3:1!
У матчі другого туру Чемпіонату
України серед команд Другої ліги
групи «А», що відбувся у Вінниці,
бучанська команда «Оболонь-2»
додала собі балів у турнірну таблицю, зігравши 3:1 з ФК «Нива»
Вінниця.
риємно, що програш минулого
тижня не завадив нашим спортсменам, а лише додав азарту й бажання
перемогти.
М’ячі у ворота суперників доправили: Денис Громок (4), Юрій Мате (39),
Дмитро Касімов (54), Дмитро Касімов
(86).
Вітаємо і вболіваємо!

П

Артем і Микола –
чемпіони Київщини

У Броварах проходив Чемпіонат Київської області
з боксу серед молоді.

В

ихованці Бучанської дитячо-юнацької спортивної школи (тренер-викладач Юрій Мороз) вибороли перші місця.
Вітаємо переможців Артема Невдобенка і Миколу Діденка, які
стали чемпіонами Київської області.
Відтепер вони отримали право їхати на Чемпіонат України
5 жовтня в м. Хмельницький!
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