ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
Щотижнева газета Бучанської об'єднаної громади

51-52

(822-823) 25 грудня 2020 року

Афіша | ТВ-програма | Кримінал | Інтерв`ю | Спорт | Бізнес | Традиції | Економіка | Регіональні новини

«Бучанські новини»– ваш путівник у житті громади, друг і порадник на кожен день! | Тел.: (04597) 48-305 | buchanews@ukr.net

Подія

Мовою цифр і фактів

порт

Офіційно

Вогонь миру,
любові та надії
в Бучі

Підсумки 2020 року
Бучанської громади

Бюджет – 2021

Стор. 2

Стор. 6-7

VI чемпіонату
футболістів-аматорів
бути!
Стор. 10

З Новим роком
та Різдвом
Христовим!

Шановна громадо!
Вітаю з Новим роком
та Різдвом Христовим!

Зустрічаємо рік прийдешній з новими
мріями і надіями у громаді, яка з нагоди свят одяглася у яскраве вбрання і
перетворилася на казку.

Т

радиційно наприкінці року підбиваємо підсумки. Хоч
2020-й для всіх виявився не простим роком, більше
того – складним, хоч з якого боку подивитися: для дорос-

Стор. 13

лих і дітей, для держслужбовців
і підприємців, для освітян і медиків, і загалом – для людей різних
професій, різної статі і різних знаків
зодіаку. Але ми витримали! Маски
і карантин, апарати ШВЛ і облаштування лікарень… І разом змогли
здійснити багато корисного і досягти успіху. Бучанська об’єднана територіальна громада стала більшою і ще дружнішою,
і здійснила важливі кроки для розвитку і покращення свого майбутнього. Яким був 2020 у цифрах і
фактах – читайте на 2-3 сторінках.
І вірте в диво, загадуйте бажання, сміливо дивіться у рік
2021 – і все задумане обов’язково збудеться.

Шановна бучанська громадо!

Прийміть найщиріші вітання з Новим Роком
та Різдвом Христовим!

М

инулий рік був водночас складним і визначальним для нас, адже
у непростих фінансово-економічних, політичних і соціальних
умовах, що склалися у нашій державі, нам вдалось успішно
розв’язати низку важливих для 96 виборчого округу питань, зрушити з
місця проблеми, що не вирішувались роками, закласти у стратегічний
план життєво важливі проєкти й впевнено обрати для себе шлях до подальшого розвитку.
Озирнувшись назад, можна сміливо сказати, що 2020 рік був прожитий
не дарма. Цей рік був насичений подіями, напруженою працею, глибоким змістом та приємними звершеннями.
За останній рік, разом з моєю командою нам вдалось віднайти фінансування та закупити мамограф для Бучанського консультативно-діагностичного центру. Ми відвоювали 2 гектари
цінної землі у м. Буча, біля ЖК “Кампа”, за адресою вул. Лісова 1А, у недобросовісних забудовників.
За підтримки депутатів VIII скликання Бучанської міської ради, було проголосовано передати дану земельну ділянку у користування КП “Бучазеленбуд”. Невдовзі там має бути парк.
Як обіцяла своїм виборцям, за сприяння та співпраці АТ “Укрзалізниця” повністю відремонтований залізничний
переїзд у м. Буча. За моїм зверненням вдалось отримати фінансування з державного бюджету на проведення реконструкції майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання
з очистки та знезалізнення питної води в Гаврилівці. Проєкт реалізовуватиметься за співфінансування місцевого
бюджету Бучанської ОТГ.
За участі представників Держенергонагляду та Київобленерго була проведена інспекція трансформаторних підстанцій, стану опор, мереж постачання та безпосередньо якості напруги у домоволодіннях, на території Бучанської
ОТГ. Ми відкрили нове відділення Укрпошти у м. Буча. Також за моїм зверненням, Національна поліція розпочала
проведення слідчих дій щодо незаконної діяльності поліграфічного підприємства у с. Раківка.
Це лише невеликі підсумки першого року моєї каденції як народного депутата. Перелік того, що ми плануємо для
розвитку Бучанської об’єднаної територіальної громади набагато ширший.
Зараз, для всіх нас наступає особлива пора, це час, коли ми забуваємо про негаразди і турботи й об’єднуємось
навколо головних цінностей: любові до батьків та дітей, до свого міста та своєї країни.
Нехай Новий рік принесе у Вашу оселю хурделицю добра, щастя і теплих радісних посмішок! Нехай мир прийде в
Україну і в кожну домівку, а Ваше серце наповниться теплом любові, злагоди й Божим благословенням.
Ольга Василевська-Смаглюк, народний депутат України

Наступний номер БН вийде 15 січня 2021 року

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

2020 року ми пережили багато змін, успіхів і випробувань. Переконаний, що кожен із вас знає про ті досягнення, які вже відходять в історію, але створили надійну
базу для подальшого розвитку. Тому зупинюся лише на
головних здобутках, серед яких – завершення створення
Бучанської ОТГ, до якої входять 14 населених пунктів.
Маємо 8 старостинських округів, де вже впроваджуються поетапно зміни на краще і комфортне життя.
На карті України з’явився укрупнений Бучанський
район, який об’єднав 12 ОТГ із 4 колишніх районів.
Бучанська ОТГ перетворилася на інвестиційний
магніт, яка вже демонструє перші успішні результати
шляхом перемоги у міжнародних конкурсах.
Якими ще справами запам’ятається рік, що минає?
На його сторінках залишиться відкриття Бучанської
Української гімназії, амбулаторії загальної практики
сімейної медицини, спортивного сучасного майданчика,
відремонтоване приміщення школи, ігровий майданчик
- у Луб’янці, нові прибудинкові території та відремонтовані дахи - у Гаврилівці, старт будівництва спортивного майданчика - у Блиставиці.
Відкриття амбулаторії у Мироцькому, ще дві заплановано збудувати у Бабинцях і Ворзелі, триває ремонт
п’ятої амбулаторії, яка відкриється у Бучі - це здобутки
і плани у медичній галузі. Це також підтримка медиків
та всіх, хто працює над подоланням пандемії, виділення
коштів на реконструкцію інфекційного відділення, придбання апаратів ШВЛ, іншого необхідного обладнання.
Добудовується садок у Бучі, спортивний комплекс, ремонтуються капітально дороги і тротуари, водогони і
впроваджуються енергозберігаючі технології.
Ми не зупиняємося і вже реалізовуємо якірні пункти
стратегії розвитку громади: провели презентацію території пріоритетного розвитку, підписали угоду про співпрацю між Бучанською міською радою та ДП «АНТОНОВ»,
що відкриває нові можливості для подальшого розвитку.
Громада стала інноваційним майданчиком для реалізаціі амбітних проєктів.
Тому давайте разом скажемо: прощавай, 2020 - складний, несподіваний, сповнений потрясінь рік.
Вдячний усім, хто трудився для розвитку громади
в культурних, освітніх, медичних закладах, соціальній
та економічній сферах, у комунальному господарстві
та бізнесі. Усім, хто допомагав творити нову історію
громади, хто не боявся змін і рухався вперед задля кращого сьогодення та майбутнього.
У ці дні згадуємо і про тисячі українських героїв,
які продовжують невтомно захищати наш спокій.
Дякуємо їм і бажаємо найшвидшого повернення додому,
бо ми усі їх чекаємо!
Поріг нового року ми переступаємо з новими сподіваннями – на добрі зміни, на краще життя для себе, для
своєї родини, громади та країни.
Нехай же святкова різдвяна зірка осяє кожну оселю
світлом добра та надії, укріпить вірою душі та зігріє
любов’ю серця!
Нехай кожна мрія здійсниться, успіхи, щастя, добробут будуть нашими супутниками у 2021 році!
Зі святами!
Анатолій Федорук, Бучанський голова,

Тарас Шаправський,
секретар Бучанської міської ради

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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На часі
Із сесійної зали

Бюджет Бучанської громади
на 2021 рік ухвалено!

Подія

На останньому у 2020 році засіданні Бучанської міської ради, яке провів
міський голова Анатолій Федорук, депутати підтримали проєкт рішення
щодо головного фінансового документа об’єднаної територіальної громади. Напередодні бюджет був докладно опрацьований на профільних депутатських комісіях та погоджувальній раді. Детально – на сторінках 13-17.

Синергія влади – гарантія
успіху

Головні цифри
664,5 млн грн – бюджет громади;
403,3 млн грн – видатки на освіту;
106 млн грн – бюджет розвитку;
17,6 млн грн – видатки на соціальний захист.
Крім того, депутати розглянули всі питання порядку денного, а їх було 263. Серед них:
– Про внесення змін до рішення БМР «Про
затвердження Плану соціально-економічного
розвитку на 2019-2021 роки» у деяких пунктах про розвиток житлово-комунального
господарства, зокрема дорожньо-транспортної інфраструктури; організація благоустрою
населених пунктів, енергозбереження та
енергозабезпечення; розвиток освіти;
– Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку на 2021-2023 роки;
– Про затвердження Місцевої програми
підтримки молоді та сприяння національно-патріотичному вихованню дітей на 20212023 роки;
– Про затвердження Місцевої програми
розвитку фізкультури і спорту на 2021-2023
роки;

Під час проведення сесії БМР
Бучанський міський голова Анатолій
Федорук повідомив важливу інформацію для громади.
Депутати Київської обласної ради
підтримали проєкти Бучанської міської територіальної громади, що внесені до обласної програми соціальноекономічного розвитку та Державного
фонду регіонального розвитку, і будуть фінансуватися на умовах співфінансування.
Серед об’єктів:
– добудова дитячого садочка на вулиці Л. Українки;
– капітальний ремонт та будівництво доріг і тротуарів.
– Про приєднання до Європейської Хартії
рівності жінок і чоловіків;
– Про затвердження міських програм соціального спрямування на 2021 рік.
– Про затвердження в новій редакції
Програми відшкодування частини кредитів,
що надаються/надавались, починаючи з ІІ півріччя 2016 р., ОСББ та ЖБК на впровадження
енергозберігаючих проєктів в ЖКГ на 2021 рік;
– Про затвердження в новій редакції
Програми підтримки ОСББ, ЖБК, управителів багатоквартирних будинків на 20212023 роки.

Шановні жителі Бучанського району!

Вогонь миру, любові та надії в громад
Прекрасну різдвяну традицію
– Вогонь миру з Вифлеєма – не
змогла зупинити навіть пандемія
коронавірусу! Вогонь, запалений
палестинською дівчинкою над
місцем народження Ісуса Христа у
Вифлеємі осяяв добром та любов’ю
Пластовий Вишкільний Центр. А
далі скаути передали його жителям
Бучанської громади.

Г

ості міської ради розповіли, що колись
дуже давно, коли тільки виник пласт,
скаути на Різдво запалювали три свічки:
одну – за скаутів, які розкидані по всьому
світу; другу – за Героїв, які вели боротьбу
за незалежну Україну; третю – за надію,
за те, що все буде добре. Згодом вони подумали про всіх нужденних, і вирішили
дарувати вогонь, який був запалений на
місці народження Христа, всім людям,
які цього потребують.
У наш час пластуни возять вогонь
надії, любові та миру на схід України
для наших воїнів.

Тарас Шаправський, секретар Бучанської міської ради, від імені Бучанського міського голови Анатолія Федорука подякував пластунам за цінний
подарунок громаді – Вифлеємський
вогонь.
Пластуни у відповідь теж подякували за допомогу розвитку скаутівського
руху: два роки тому було лише двоє
пластунів, зараз рух стрімко розвивається, і організація в Бучі має представників різного віку.
Навзаєм від міської ради пластуни
отримали солодкі подарунки.

Шановна громадо!
Вітаю з Новим роком та Різдвом Христовим!
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Політична
достаток, а Новий рік увій«Всеукраїнське
партія «За асної ради,
«Батьківщина»
майбу тнє»
де до кожної оселі добрим і
радісним, принесе злагоду і
Щиро вітаю з Новим роком і Різдвом Христовим!
натхнення на нові вагомі
Я вірю, що 2021 рік принесе свіжі ідеї, можливості та перемоги. Звісно, не обійдеться й без випроздобутки.
бувань. Але поки ми разом, поки нас об’єднує праця задля розвитку Бучанської громади, поки ми
Зичу, щоб Різдвяний янгол приніс у кожен
підтримуватимемо один одного, – нас ніщо не зможе зупинити!
дім благополуччя та сімейний затишок.
Бажаю, щоб Різдвяна зоря запалила у Ваших серцях вогонь віри та любові, надії та оптимізму,
Міцного здоров’я Вам, щастя, багато радонаснаги та невичерпної енергії!
сті та достатку.
Бажаю всім міцного здоров’я, веселих свят та гарного настрою!
Оксана Джам, головний лікар
Людмила Риженко, депутат Бучанської міської ради
Бучанського центру первинної медиковід Київської обласної організації політичної партії «Слуга Народу»
санітарної допомоги»

Новорічні та різдвяні свята це завжди
дні радості, сімейного затишку, гарного
настрою та маленького дива. Це прекрасний період для відпочинку, теплих вечорів,
дружніх розмов та нових планів.
Я щиро бажаю кожному з вас лише щасливого та сповненого на хороші дні життя у
прийдешньому році. Нехай у вашому домі
завжди буде гармонія та достаток. Нехай
закінчиться все погане, а попереду відкриються лише світлі дні. Нехай ваші рідні та близькі будуть
здорові, а у вас завжди вистачає сил для втілення нових звершень та ідей!
Рік, що минає, приніс нам немало труднощів і втрат, однак
я щиро вірю, що наш Бучанський район попереду чекає лише
розвиток та благополуччя.
Вадим Геращенко,
депутат Київської обласної ради

У

Вітаю всіх з Новим 2021 роком — роком Бика!
Нехай новий рік принесе громаді лише успіхи та високі результати і досягнення. Щоб жителі
нашого ОТГ були щасливими та
завжди відчували себе особливими.
Бажаю кожній родині добра,
радості й любові. Отримуйте
максимум уваги, турботи і тепла від рідних та близьких. Нехай
будь-які ваші плани втіляться в
життя. Миру нам усім, радості і
душевної чистоти!
Олександр Деревинський,
староста
Мироцького
старостинського округу
Шановні земляки!
Прийміть щирі вітання з прийдешнім
Новим роком та Різдвом Христовим!
Новорічні свята – це всіма нами
з дитинства улюблені й радісні
дні, наповнені світлом спільної радості, веселощів, очікування дива
й казки, душевного тепла і надії.
Тож нехай всі прикрощі і негаразди залишаться в старому році, а
заповітні бажання і мрії, загадані
напередодні Нового року, обов’язково здійсняться.
Бажаю вам і вашим близьким
щастя, здоров’я, нехай перед
Вами відкриються нові перспективи, і Ви з
легкістю зможете здійснити давно задумане!
Андрій Липовецький,
староста Ворзельського
старостинського округу
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Щирі вітання з Новим роком та Різдвом
Христовим жителям громади!
Незмінно бажаю усім міцного
здоров’я та веселих свят! Зичу
процвітання нашій дружній
ОТГ, щоб новий рік був сповнений цікавими проєктами та
плідними рішеннями!
Нехай у ваших домівках завжди буде достаток та злагода, а
в серцях живе любов та милосердя. Більше радісних моментів у житті та нескінченного
щастя Вам і Вашим родинам!
Ірина Петрушевська, староста
Луб’янського старостинського округу

староста Зд Раїса Козир,
старостинсьвижівського
кого округу
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Новорічна ялинка: історія головної красуні свята

У наш час навряд чи можна уявити новорічні та різдвяні свята без красивої пухнастої ялинки. Але чи замислювалися ви, звідки прийшла традиція
використання як головного символу свята зеленої красуні? «БН» вирішили
дослідити історію виникнення цього символу.
оли новорічне дерево з›являється в ками і якимись блискучими дрібничкабудинку, уся атмосфера наповню- ми. Ці, найбільш ймовірно, найперші
ється очікуванням дива і передчуттям деревця звисали зі стелі і були покликазимової казки. Цікаво, що традиція ні захищати житло від злих духів.
прикрашати ялинку до новорічних свят
Ялинка, прикрашена, так як ми звиіснує в абсолютно різних куточках пла- кли, найімовірніше з›явилася вже в
XVI столітті. Принаймні перші
нети.
документальні дані про ялинку
як про символ Різдва належать
Історія, яку важко дослідити
Є безліч теорій походження традиції до цього сторіччя.
Зараз складно сказати, з якої
наряджати ялинку на зимові свята, тому
історія виникнення цього ритуалу вель- країни розпочалась традиція
прикрашати вічнозелене дереми заплутана і незрозуміла.
У сиву давнину люди були впевне- во. Швидше за все, це сталося
ні, що всі дерева є атрибутами добрих в Німеччині, а пізніше ідею задухів. Вічнозелену ялинку вважали ко- позичили голландці та
ролевою лісу, символом життя і відро- англійці.
Деякі історики ствердження. Стародавні племена прагнули
задобрити духів, тому проводили об- джують, що перша
ряди навколо дерев, залишали на гілках згадка про ялинку
різні фігурки з дерева і глини. Тож, мож- з›явилась у 1605
ливо, звичка прикрашати ялинку сягає році на території
сучасної Франції.
ще дохристиянських часів.
Найдавніші теорії свідчать, що витоки А прикрасами були
традиції встановлювати зелену красуню паперові троянди,
у новорічно-різдвяний період пішли зі згодом позолоСтародавнього Риму, який існував з 753 чені і посрідо 476 рр. до н. е. Там прикрашали «яли- блені карновими» житла в честь бога землероб- топлинки.
ства Сатурна. Тоді просто розвішували Проте спозелені хвойні гілки, прикрашали їх свіч- чатку таку

К

розкіш могли собі дозволити лише багаті дворяни і купці.
Запеклі суперечки точаться щодо
питання, де офіційно було встановлено першу громадську ялинку на Різдво
в Європі. Німці стверджують, що в
Страсбурзькому
кафедральному
соборі 1539 року. На те навіть є
докази Олександра Демандта –
знаменитого німецького історика.

Дідух – найдавніший
культ різдвяної
обрядовості
українців
Однак дослідники
сходяться на думці,
що український Дідух
з’явився раніше новорічної
ялинки.
Різдвяний символ
був міфологічною
постаттю свята.
Його також називають Колядою.
Необмолочений
сніп із жита чи
пшениці був
с и м в ол о м
врожайності.
За
староукраїнською традицією Дідух
заносили
в
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стукали щасого ОТГ поток, мир і лютя, доста2021 рік бу бов. Нехай
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округу

ЦІКАВО ЗНАТИ
дім і прикрашали смачними ласощами.
У Радянському Союзі в 20-ті роки
Різдво, як і всі релігійні звичаї, святкувати було заборонено. Все це підносилося пропагандою як злісні буржуйські
традиції.
Уже через 10 років, виявилося, що
партії потрібна чарівна зимова казка.
Згідно з указом, замість Різдва було
прийнято святкувати Новий рік 1 січня
разом з Дідом Морозом і новорічною
ялинкою. Свято перестало мати релігійний характер, а стало сімейною традицією та було оголошено неробочим днем.
Коли були створені штучні новорічні
ялинки?
У пік популярності використання
ялинок люди занадто ввійшли у смак,
почалися масові вирубки лісу і з цим
потрібно було щось робити. Саме тому
в Німеччині створили штучні новорічні
ялинки. Спочатку їх робили з гусячого
пера, пофарбованого в зелений колір.
Згодом ненатуральні деревця стали популярні в інших країнах Європи, а також в Америці.
У наш час штучні ялинки роблять не з
гусячого пера, а з пластику. Завдяки сучасним технологіям такі ялинки виглядають неймовірно реалістично. Їх дійсно складно відрізнити від справжніх.
Новорічна ялинка, без перебільшень,
дарує казку і відчуття дива в холодні зимові дні не тільки дітям, а й дорослим.
Тому прикрашайте зелену красуню та
бережіть природу.
Підготувала Ірина Паясь

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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Любі односельці!
Шановна Бучанська громадо!
Вітаю вас із прийдешніми зимовими святами!
Новий рік та Різдво –
особливі дні для кожної людини, оскільки пов’язані з
новими можливостями та
очікуваннями. У ці дні ми
підбиваємо підсумки прожитого року та будуємо
плани, визначаємо цілі на
майбутнє.
Бажаю всім міцного здоров’я, добробуту, благополуччя і Божої благодаті! Нехай рік Новий буде багатим на добро, щедрим на успіхи і вдачі!
Андрій Купраш, староста
Бабинців і Буди-Бабинецької
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Дор
Від щирого огі земляки!
серц
з Новим 20
21 роком тая вітаю всіх вас
Різдв
З новим щас
тям, з нови ом Христовим!
ми п
та новими
звершення ланами
У переддень ми!
побажати Нового року хочу
вс
та віри. Вір ім миру, злагоди
у процвітани в себе, у людей,
ди, всієї Укр ня нашої громащо будь-яке аїни. Віри в те,
яке робитьс добре починання,
ця, буде усп я від щирого сернаний, що раішним. Я перекомо все кращ зом ми збережеспільними зу е, що маємо, та
мо успіхів. силлями досягнеОлег Покр
Гаврилівки асьон, староста
та Тарасівщ
ини

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

Єдина родина

№ 51-52 від 25 грудня 2020 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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Актуально
ОСВІТА

ТУРБОТА

Веселі старти

Сюрпризи до свята

Квитки та солодкі подарунки отримали «під подушкою» від Святого Миколая активні члени молодіжної ради Бучанської громади, вихованці
ДЮСШ усіх відділень спорту – футбол, волейбол, баскетбол, теніс настільний, бокс, легка атлетика, дзюдо, самбо.

Напередодні Дня Святого Миколая
відбулися спортивні змагання серед учнів початкових класів Бучанського навчально-виховного комплексу № 2.

В

еселі баталії у спортивному залі – це
азарт і жага до перемоги в кожному
класі, підтримка одне одного і радість
від цікавого заходу. А головне – веселий святковий настрій у всіх діток і
вчителів, які розділили неймовірні емоції зі своїми учнями.

Гарний
відпочинок

Рухливі та веселі перерви, які організували освітяни для своїх учнів у школі № 2, запорука гарного відпочинку учнів. А відтак, на
уроках дітки будуть більш уважними і старанними.

Н

е забули відзначити стипендіатів міського голови, переможців
освітянських онлайн-конкурсів та
олімпіад, вихованців школи мистецтв
– переможців фестивалів і конкурсів,
учасників творчих студій, гуртків, колективів.
Святий Миколай вітає талановитих і
обдарованих дітей громади!

ТВОРЧІСТЬ

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

Учні студії образотворчого мистецтва «Креатив-Art» Бучанської Української гімназії продемонстрували всю свою творчість і креативність та створили своїми руками чудові новорічні декорації для святкових фотолокацій.

Р

езультат перевершив
очікування, тож учасники залишилися задоволені власною роботою!
Дякуємо й ми за гарний
настрій!

Традиційно, квитки на ковзанку та атракціони, а також солодкі подарунки отримали діти пільгових категорій громади.

МЕДИЦИНА

Рік роботи колцентру
17 грудня 2019 Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги
один з перших в Україні організував та запустив єдиний для всіх амбулаторій колцентр.

Б

учанський міський голова Анатолій Федорук зазначив, що в ці новорічно- різдвяні свята кожне
дитяче серце повинно бути зігріте увагою і турботою дорослих.
Творимо добрі справи!

З

а рік роботи оператори відповіли на
37 765 дзвінків громадян.
– Історія нашого колцентру починалася з двох операторів та приблизно
800 дзвінків на місяць, – розповідає
головний лікар Бучанського центру
первинної медико-санітарної допомоги
Оксана Джам. – Зараз в умовах пандемії

кількість звернень у концентр значно
збільшилася, тож тепер тут працюють
чотири оператори. Вони приймають та
оброблять близько 6000 дзвінків на місяць.
Дякуємо нашим операторам за увагу
та бажання допомогти кожному, хто
звертається по допомогу!

ВЧИМОСЯ РАЗОМ

–Р

ізноманітних заходів у нас дуже
багато. Приміром, щороку ми
проводимо дуже цікавий фестиваль
народів світу та День театру. Звичайно,
у зв’язку з коронавірусною пандемією
ми змушені багато заходів перенести
в інтернет-мережі. Наприклад, челе-

КВЕСТ

А що ти знаєш
про Америку?
Для учнів десятих класів Бучанської Української гімназії було
проведено мистецький квест
«Така знайома та незнайома
Америка».

Ірина Іванівна Данильчук, молода
вчителька початкових класів Бучанської школи №2, зараз є класним керівником одного з молодших
класів освітнього закладу. Свою
кар’єру викладача дівчина розпочала у 18 років. А ще раніше вивчилась
за спеціальністю «початкова освіта»
в Путивльському педагогічному коледжі, потім у Глухівському національному педагогічному університеті, де здобула філологічну освіту
вчителя української мови та літератури. «Бучанським новинам» пані
Ірина розповіла, як воно бути молодим освітянином сьогодні.
Ірину Іванівну учні просто обожнюють. Це й не дивно, адже вона віддається
роботі на сто відсотків. Вчителька розповідає, що всі сили залишає у школі і
часто не має змоги присвятити часу сім’ї.
Молода жінка впевнена, що любов дітей
не залежить від віку викладача.
– Так, я вважаю, що з віком це не пов›язано, адже в нашій школі є багато старших педагогів, яких діти люблять. Я думаю, що вчитель має поєднувати вміння
тримати дисципліну, і разом з тим бути
дитиною, незважаючи на свій вік.
Пані Ірина навіть у піжмурки грає з
дітьми, постійно навчає їх цікавих ігор
на перервах.

– Я думаю, потрібно для дітлахів стати
своєю, рідною. Якщо ти з ними заодно,
то стаєш частиною їхнього колективу. А
ще я дійсно люблю свою роботу за те, що
я вчу дітей і вчусь сама. Вони це відчувають. Адже вчитель ніколи не повинен
зупинятись на досягнутому. А ще я вчу
учнів бути чесними самим із собою та по
відношенню до друзів, бо бути людиною
– це найголовніше.
– Який він, ідеальний вчитель?
– Напевно, немає нічого ідеального, а
ще я не впевнена, що потрібно бути ідеальним. Я знаю, що моє завдання, крім
того, що навчаю їх шкільної програми,
ще маю показати, якою повинна бути

Цікавий світ гімназистів: челенджі,
квести, проєкти, радіо!
Світлана Юхно, заступник директора з виховної роботи Бучанської української гімназії, розповіла про захопливий внутрішній світ учнів закладу та
творчі цікаві проєкти.
ндж кросбукінг – кожен клас ділиться
розповідями про книжки, які читають,
створюючи цікаву підбірку літератури.
І так естафета передається від класу
до класу. Ще в нас багато маленьких
квестів, заходів та акцій, які проводяться з допомогою педагога-організатора Наталії Панасюк.
Самоврядування гімназії веде дуже
активне життя. Відтак, у закладі навіть
є своє радіо, яке існує в гімназії дуже
давно, і з його допомогою ми проводимо музичні перерви та радіолінійки,
музикальні квести та навіть вітання з
днем народження. Це дуже гарний засіб розважити учнів та позбавити нудьги, щоб гімназистам було цікаво проводити час у рідному закладі. На свята
старшокласниці готують інформацію
про цей особливий день і розповідають
гімназистам.
– Взагалі ми помітили, що наша молодь обожнює квести. Тому за гарної
погоди ми проводимо час надворі аж
до листопада, – розповідає Світлана

Вікторівна. – З допомогою самоврядування організували квести майже
з усіх предметних декад. Ще в гімназії є економічний круг з настільними
іграми за тематикою. Наші вчителі
брали участь в економічному проєкті – навчилися цього самі й навчили
дітей. І коли минулого року проходила обласна педагогічна конференція,
то наші учні познайомили педагогів з
економічними іграми. Ця традиція в
нас незмінна, єдине, у зв’язку із коронавірусною ситуацією, ми обмежуємо
кількість дітей у команді економічної
гри та дотримуємося карантинних
норм та правил. Взагалі, це дуже корисна гра, яка готує молодь до дорослого життя: вчить, як заробляти гроші
та забезпечити себе та свою родину
фінансово, що таке пасивний дохід, а
що – активний. Тобто навчає фінансової грамотності. Наші діти прекрасно
знають всі фінансові нюанси: під час
гри ризикують, не бояться скуповувати акції, вміють прорахувати, які акції

ГРА

озв’язуючі завдання, учні закріпили набуті знання з мистецтва та отримали багато задоволення! (Учитель Андруша Наталія
Іванівна).

хороша людина. Створити в їхніх серцях
любов один до одного.
Пані Ірина розповідає, що важливими для вчителя вона вважає людяність,
знання свого предмета, методики викладання, помірну вимогливість, розуміння
дітей, їхніх інтересів і проблем.
– Сучасна школа змінилась? Що дала їй
програма новітньої української школи?
– Є позитивні моменти, а є й такі, з якими я не згодна. Раніше діти говорили не
те, що думали, а те, що від них вимагали.
Так само і вчителі. Зараз ми стали більш
відкритими, це дійсно чудова практика.
Одне мені не подобається, це відсутність
оцінювання учнів. Так, можливо раніше
це було занадто жорстко, але діти мали
мотивацію до навчання, вони хотіли отримати гарну оцінку. Зараз до п’ятого
класу немає цього. Це моє бачення. Але
загалом програма новітньої української
школи показує гарні результати.
– Що ви порадите тим, хто тільки
починає свою кар’єру вчителя?
– Я вважаю, що педагог обов’язково
має бути доброзичливим та терплячим.
Сучасний вчитель має бути справжнім
фахівцем своєї справи. Знання дійсно
потрібні, але окрім цього, вчитель повинен вміти допомогти дитині полюбити процес навчання. Потрібно навчити
школярів не зазубрювати, а аналізувати,
критично мислити, знаходити нестандартні рішення. Хочу побажати, щоб педагоги завжди йшли за покликом свого
серця та були для дитини друзями.
Спілкувалась
Ірина Паясь

будуть вигідними, мають поняття про
біржу тощо. Нам, педагогам, цікаво
повчитися в молоді їхнього мислення та розуміння сучасної фінансової
грамотності. Тому що нове покоління
зовсім інакше все сприймає та мислить на іншому рівні.
У цьому році гімназія також попала
в екологічний проєкт – закладу видали сертифікат «Екологічна школа». БН
вже розповідали: це перший в Україні
заклад, який успішно пройшов комплексний екологічний аудит і отримав
сертифікат на відповідність стандарту
«Зелений клас».
– Ми багато запланували цікавих
заходів за цією тематикою і впевнені,
що обов’язково організуємо щось захопливе. Приміром, виробництво екологічних торбинок, щоб цим можна було
займатися на уроках праці або в гуртку
«крій та шиття». Тим самим залучатимемо дітей до важливого проекту не
тільки у масштабах громади і України,
але й всього світу. У планах вже є екологічний турнір між класами гімназії.
Єдине, що залишилося вирішити – як
провести й одночасно максимально
забезпечити безпеку учнів та вчителів,
враховуючи пандемію.
Записала
Тетяна Домарєва
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грудня 2020 року в Бучанській
Українській гімназії лідер учнівського самоврядування Катерина
Константінова спільно з Олександрою
Куц та Олексієм Косянчук провели
для учнів 5-В класу дидактичну гру
«Ситуація». Учні розігрували різноманітні ситуації, пов›язані із життям, обмінювалися власними ідея та думками.

Мої права – твої права!

Р

ОСОБИСТІСТЬ

Протягом
Тижня
правознавства учениця 10-Б класу Поліна
Островська підготувала та провела
дидактичну гру «Туристична вилазка».

У

чні розігрували різноманітні ситуації, пов›язані з життям, шукали найбільш оптимальні варіанти вирішення
конфліктів, не порушуючи при цьому
права інших учасників.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Ірина Данильчук – вчителька, яка
будує сучасну українську школу

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

– Чому вирішили стати вчителькою?
– Ще навчаючись у школі мені подобалось займатись з дітьми, також я дуже
любила українську мову та літературу.
Тому, коли довелось обирати професію,
для мене це було в пріоритеті. Я вирішила вступати в педагогічний університет.
– Ви пам’ятаєте свій перший урок?
– Пам’ятаю, що відразу мені дали четвертий клас і це було важко, тому що
практики в мене ще не було. Але виявилось, що в цьому закладі працюють
дійсно хороші люди, мої колеги, більш
досвідчені вчителі, які допомогли мені.
Я хвилювалася й не знала, яке враження
справлю на своїх учнів. Але вони мене
полюбили, а я їх.
– Як знаходите спільну мову з дітьми?
– У школі мені дуже подобається. Я
вчусь разом з учнями. Зрозуміла, що головне – зацікавити їх певною роботою.
Придумати щось, щоб урок не був одноманітним. Я використовую різні ігрові
форми навчання та загалом роблю все,
щоб моїм вихованцям було цікаво. На
жаль, шкільне життя – це не завжди розваги і веселощі. Діти переживають труднощі та розчарування, але головне, щоб з
ними поряд була людина, яка підтримає
та зможе допомогти вийти зі складної
ситуації.
– Зараз часто вчителі скаржаться,
що діти нічим, окрім телефону не цікавляться. Заважають гаджети на
уроках?
– Можливо, ця проблема існує в старших класах. Менших дітей батьки більше контролюють, вони розуміють, що в
школі це не потрібно. Тому на заняттях
телефони ми відкладаємо, і дітям це не
заважає.
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Лазарєва, вихованців Бучанської школи
мистецтв.
Створено новий заклад загальної середньої освіти – Бучанську початкову
школу № 9.

ЧЕРВЕНЬ

Учениця школи № 1 Анастасія
Прокопчук отримала лист-запрошення
від королеви Англії за участь у міжнародному конкурсі «Дівчата в науці».

СІЧЕНЬ

КВІТЕНЬ

Інформпортал «Моя Київщина» повідомив: Анатолій Федорук увійшов до
15-ти найвпливовіших людей Київської
області.

Молодіжній раді Бучанського ОТГ виповнився рік
Розпочав роботу колцентр (інформаційно-довідкова служба) Бучанського
центру первинної медико-санітарної роботи

Стартував ІІ етап медичної реформи.
Понад 2,8 млн грн Бучанська міська
рада додатково спрямувала на боротьбу
з коронавірусом.

Бучанець Євген Прокопчук пройшов
відбір в експедицію, що відправилася в
Анатарктиду.
Бучанський міський голова Анатолій
Федорук публічно прозвітував перед
громадою.
Межі Бучі внесли до Державного земельного кадастру.
Відбулося свято, організоване БЦПР –
«Симпатія з першого погляду».
Бучанська українська гімназія потрапила у сотню кращих шкіл держави.

Створено мобільну бригаду медиків для обстеження у разі підозри на
COVID-19.
Стартував V відкритий чемпіонат
«БАНІ» (Бучанські аматорські незалежні
ігри) з футболу серед аматорів.
Запрацювала розширена комплексна
програма підтримки учасників АТО/
ООС та учасників Революції Гідності.
Арку в Бучанському міському парку
назвали «Зелена брама», а на нових локаціях оселилися велетенські метелики.

БЕРЕЗЕНЬ

Указом Президента України почесне звання «Мати-Героїня» отримали
бучанка Олена Павловська і жителька
Гаврилівки Оксана Кручко.

Учителі громади у фінальному етапі ІІ
обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»: Наталія Тіт (школа №
1) – лауреат у номінації «Історія», Альона
Цис (школа 3) – лауреат у номінації
«Початкове навчання».
На Міжнародному фестивалі-конкурсі
«Соняшник» виступ учнів та педагогів
Бучанської дитячої школи мистецтв високо оцінило журі. А гран-прі отримали «Дружні смички» і дует Олександр
Харьков і Олександр Лазарєв.

ЛЮТИЙ

Нашій громаді підтвердили фінансування на добудову спорткомплексу в
Бучі поруч із школою № 2.
Гран-прі на Всеукраїнському конкурсі
вокальної та інструментальної майстерності «Струни Поділля» здобула Валерія
Білоус.

У Бучі відкрито відремонтоване інфекційне відділення лікарні.
Пільговим категоріям населення соціальні працівники доставляють продуктові набори і засоби гігієни. До них на
допомогу долучилися волонтери.
Створено Раду учасників АТО/ООС
та членів сімей загиблих учасників АТО/
ООС при Бучанській міській раді.
Відбувся
відкритий
турнір
Гаврилівського старостинського округу
з волейболу.
Карантин: із 17 березня ввели у всій
державі комплекс обмежувальних і режимних заходів.

На СТК «Сона» відбувся перший етап
Відкритого кубка з мотокросу 2020.
З нагоди Дня медика подякували медичним працівникам за віддану працю.
Бучанська міська рада придбала для
лікарні два апарати штучної вентиляції
легень.

ЛИПЕНЬ

Затверджено генеральний план селища
Ворзель.

ТРАВЕНЬ

Бучанська ОТГ об’єднала 14 населених
пунктів – Кабмін затвердив перспективний план Київської області.

Робота «Над колискою три долі» Зої
Козак, вихованки художньої студії «АРТ»
Бучанського центру позашкільної роботи, перемогла у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Об’єднаймося ж,
брати мої!».
Актори театральної студії «Topstars»,
вибороли перше місце на Міжнародному
фестивалі-конкурсі «Талановиті діти
України».
Юні волейболісти БДЮСШ стали
чемпіонами Київського турніру пам’яті
Святослава Валіцького.
Громада долучилася до всеукраїнського проєкту «Озеленення України».

У Бучанському міському парку з’явилися нові мешканці – скульптури у стилі
стімпанк.
Влада і бізнес спільно проти пандемії –
капітальний ремонт інфекційного відділення лікарні. Також на сесії БМР надали близько 3 млн грн на протиепідемчні
заходи.

Гран-прі міжнародного дистанційного
фестивалю-конкурсу «Київська веселка» в Олександра Харькова і Олександра

Молодь керувала громадою: лідери учнівського самоврядування знайомилися
із роботою міської ради.
Велогонка «Chicken Kyiv Ride & Race»
відбулася в Бучанській громаді.
П’ятирічний план розвитку Бучанської
ОТГ представлено для обговорення
мешканцям громади.
Розпочалася цікава розважально-ігрова програма для дітей «Барви літа» за
сприяння БМР.

ЛИСТОПАД

Міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт
відвідав нашу громаду: «Буча – приклад у
впровадженні реформ».
У літньому театрі міського парку відбулися вистави для діточок.
На будівництві спорткомплексу біля
школи № 2 розпочалися роботи.

Акція «Школярик» – діти шкільного
віку з багатодітних родин отримали від
міської влади необхідні для навчання набори приладдя до навчального року.
А для діток-сирот та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у школах громади, з місцевого бюджету виділено більше 79 тисяч грн для
придбання шкільного одягу і спортивної
форми.

Пластуни Київщини відзначили у
Бучанському парку початок пластового
року «День Отамана Орлика».
Художники зі всієї України провели у
міському парку пленер.

Олесій Карабут з гімназії серед переможців Всеукраїнського конкурсу проєктів учителів-новаторів.
Школа № 5 відзначила 60-річний ювілей.
Фінал кубка України з мотокросу відбувся у Бучі на трасі спортивно-технічного клубу «Сона».
Розпочалося відновлення будинку
культури «Полісся» у Гаврилівці.
Вокальний
ансамбль
«Веселка»
з Блиставиці отримав Гран-прі на
Міжнародному багатожанровому фестивалі «Зоряний час».

ЖОВТЕНЬ

Дві школи громади увійшли в ТОП10 найкращих загальноосвітніх закладів
Київщини.

ВЕРЕСЕНЬ

Відбулася перша сесія новообраної
Бучанської міської ради VIII скликання. Секретарем БМР обрано Тараса
Шаправського.
Досвід Бучанської ОТГ став базовим
для розробки типового стратегічного
плану розвитку для інших громад.

ГРУДЕНЬ

У Луб’янці розпочалися роботи зі спорудження багатофункціонального спортивного майданчика.
Бучанська громада доєдналася до
світової ініціативи «Екологічним бути
модно!».
Пройшов ІІ етап Відкритого кубка з
мотокросу.
Дитячий садочок на вул. Лесі Українки
активно будують.

СЕРПЕНЬ

Діти із малозабезпечених сімей, родин
учасників АТО/ООС та юні спортсмени
нарешті вирушили оздоровитися на морському узбережжі.
Розпочалася модернізація школи у
Луб’янці: оновлення коридорів і класів,
вхідної групи.
Розпочато ремонт з елементами відновлення Уварівського дому у Ворзелі.
Луб’янка відсвяткувала ювілейний
день народження – 780-річчя.

Новосілля: Бучанська українська гімназія гостинно відкрила двері у новому
приміщенні.
Звання «Почесний громадянин міста
Буча» присвоєно Герою АТО Гончаруку
Віталію Миколайовичу (посмертно).
Розпочав роботу перший в Україні
смарт-контейнерний майданчик для збору твердих побутових відходів.

Учасники студії пісочної анімації
«SandPlay» отримали Гран-прі та призові місця у Всеукраїнському конкурсі
«Україна – це ти».
Вихованці ДЮСШ здобули призові
місця у змаганнях з кіокушин карате у
«Полтавській битві-202».
Ворзельська духовна семінарія відсвяткувала 25 років.
Підписано договір про спільну діяльність між Бучанською міською радою та
службою автомобільних доріг Київщини.
Перспективи: реконструкція Варшавки.
Іван Кравченко зі Здвижівки – бронзовий призер на чемпіонат України з вільної боротьби.
Школа № 3 потрапила до держпрограми із запровадження інноваційних технологій в харчуванні дітей.

Ворзель відзначив 120-річчя. З нагоди свята відкрили оновлений парк
«Перемога».
Бучанська українська гімназія отримала сертифікат «Зелений клас» – перший
в Україні заклад, який успішно пройшов
комплексний екологічний аудит.

Народний аматорський вокальний ансамбль «Блиставчанка» отримав три перших місця у фестивалях у Болгарії.

Відкрито новозбудовану амбулаторію
загальної практики сімейної медицини у
Луб’янці.
У Луб’янці – новий спортмайданчик,
оснащений мультифітнес-станцією та
тренажерами для осіб з особливими потребами.

Міська рада виділила понад 300 тисяч
на придбання киснепостачального обладнання.
Розпочався капітальний ремонт харчоблоку у школі Гаврилівки.
Бучанський центр ПМСД став переможцем 13 етапу гуманітарної ініціативи
з протидії пандемії «Людяність і взаємодопомога».
Студія гімнастики «Odeliya» та ансамбль «Fantasy» отримали гран-прі на
міжнародному фестивалі «Талановиті
діти України».
Вдалося отримати фінансування з держбюджету на проведення реконструкції майданчика водопровідних споруд
із застосуванням новітніх технологій та
встановленням обладнання з очистки та
знезалізнення питної води в Гаврилівці.

Презентація території пріоритетного
розвитку у Бучанській ОТГ, підписання
угоди про співпрацю між Бучанською
міською радою та ДП «Антонов».
Ділянка в індустріальному парку
Мироцьке – призер Конкурс «Золота
Ділянка 2020» в рамках проєкту
Польської Допомоги.
Оновлено матеріальну базу школи № 4.
Облаштовано два нових дитячих майданчика у громаді – в Лісовій Бучі та в
Люб’янці.
V відкритий чемпіонат «БАНІ»
(Бучанські аматорські незалежні ігри) із
футболу серед аматорів підбив підсумки.
Нагороди вручені.

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

Буча стала районним центром!
Відбулося нове формування територіальних громад, на Київщині створено 7
районів, серед яких Бучанський.

Завершилося оновлення Ворзельської
школи: будівлі і спортмайданчику.

Бучанський міський парк отримав ІІ
місце Української національної премії
з ландшафтної архітектури та садового
дизайну.
Бронзовий приз на Чемпіонаті України
з самбо – у вихованця ДЮСШ Богдана
Каліш.
Для початку реалізації проекту –
будівництва нового корпусу школи № 1
вже проведено тендери та підписано договори.
Завершується зведення 4,5 км дороги,
що пролягає від Варшавки центральною
частиною с. Мироцьке.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Бучанської громади

25 жовтня відбулися місцеві вибори.
Бучанським міським головою обрано
Анатолія Федорука. До Бучанської міської ради увійшли представники шести
політичних партій.
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Актуально
Заява про екологічні наслідки діяльності

У складі матеріалів проекту «Нове будівництво магазину продовольчих та непродовольчих товарів в межах вулиць Тарасівська, Н. Яремчука та С. Крушельницької
м. Буча Київської області» розроблено розділ «Оцінка впливів на навколишнє середовище» (ОВНС).
Основна мета проектованої діяльності – забезпечення населення якісними продуктами харчування та непродовольчими товарами першої необхідності за мінімальними цінами; створення додаткових робочих місць; надходження додаткових
коштів в бюджет міста та більш раціональне використання земельної ділянки.
Ділянка, на якій планується будівництво магазину продовольчих та непродовольчих товарів, знаходиться на заході від центральної частини міста Буча.
Площа відведеного майданчику під будівництво складає 0,5713 га в межах
землевідводу (відповідно до витягів з державного земельного кадастру: ділянка
№3210800000:01:097:0021). Цільове призначення ділянки -для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
На момент проектування ділянка чиста і готова до будівнитва.
Отримані містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, відповідно до яких цільове призначення земельної ділянки відповідає функціональному
призначенню території.
Об’єкт відноситься до екологічно безпечних, аварійні викиди не створюватимуть
небезпечних концентрацій у приземному шарі атмосфери.
Будівництво передбачається в одну чергу.
Для забезпечення функціонування магазину на ділянці проектування планується
зведення наступних будівель та споруд:
будівля магазину;
завантажувальний майданчик;
зона громадського накопичення;
велопарковка
автостоянки;
інженерні споруди та комунікації.
Всі просторові компоненти об’єкту мають чітке зонування. Будівля має для працівників два зовнішні входи в санітарно-побутовий блок та три зовнішніх входи в
складську зону.
Розвантажування складської частини відбувається через ворота з боку Н.
Яремчука.
Головний вхід до торгівельного залу з боку вул. Н. Яремчука, також є два додаткових евакуаційних виходи з торгівельної зали.
Будівля магазину одноповерхова та має у плані трапецевидну конфігурацію.
Проектом передбачено автостоянки в тому числі для людей з інвалідністю. .
В якості опалювальних приладів адміністративних приміщень прийняті електричні опалювальні прилади фірми «Atlantic» (Франція).
Опалення торгової зони та складських приміщень здійснюється за допомогою касетних кондиціонерів фірми «LG» (Корея).
Водопостачання проектуємого торгівельного центру передбачається від існуючих міських водопровідних мереж, відповідно до технічних умов. Вода подається на
господарсько-питні та протипожежні потреби.
Система госпитного водопостачання передбачена суміщеною з внутрішнім протипожежним водопровоідом
Запроектована зовнішня мережа госп-побутової каналізації та виробничої каналізації з відведенням стічних вод до існуючої самопливної мережі каналізації м.
Буча, відповідно до технічних умов.
Проектом передбачаються окремі системи та випуски для господарчо-побутової
каналізації та для виробничої каналізації (від технологічного обладнання приміщень кулінарії). На випуску виробничої каналізації передбачається встановлення
жироуловлювача, що встановлюється на випуску до зовнішніх мереж.
Відведення дощових і талих стоків із території торгового центру передбачено вертикальним плануванням території та влаштуванням системи дощоприймальних
колодязів з відведенням закритою системою в існуючу мережу дощової каналізації.

Відведення дощових стоків з території автостоянок передбачено закритою системою через сепаратор нафтопродуктів «StandartPark» OilLine в проектуєму мережу
дощової каналізації.
Джерелом живлення об’єкту є існуючі електромережі.
Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього
природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій:
- поверхневі та підземні води, ґрунти: не впливає. Неможливе забруднення ґрунту
та підземних вод нафтопродуктами, завислими речовинами, дренажними і стічними водами з комплексу будівель, завдяки прийнятим рішенням: передбачене тверде асфальтобетонне покриття території проїздів; водовідвід з території забудови
передбачено виконати закритою системою з підключенням до існуючої міської дощової; виконана гідроізоляція (герметичність) конструкцій підземного залягання
запобігає проникненню забруднень з будівель у ґрунтові води і навпаки, ґрунтових
вод у будівлі і інші заглиблені споруди, а також очищення дощових вод з територій
автостоянок на очисних спорудах.
-повітряне середовище – вплив в межах нормативів. Відбувається забруднення
приземного шару атмосферного повітря на території проектованого об’єкта шкідливими речовинами з відпрацьованими газами автомобілів, що зберігаються на відкритих автостоянках, від витяжних установок з приміщень кулінарії. Концентрація
забруднень приземного шару атмосферного повітря на території забудови шкідливими речовинами в межах діючих нормативів. Для зменшення негативного впливу
на атмосферне повітря проектом передбачені такі заходи: прийняте екологічно-безпечне обладнання. В системах кондиціювання передбачається застосування озонобезпечного холодоагенту.
- рослинний світ – передбачається проведення озеленення земельної ділянки.
Викиди забруднюючих речовин незначні і не можуть вплинути на стан зелених
насаджень розташованих поблизу. Тому можна вважати, що вплив на рослинний
світ не очікується.
Функціонування запроектованого магазину не здійснює додатковий прямий фізичний вплив на флору.
Захисні заходи, що застосовані у проекті, необхідні та достатні для забезпечення
нормативного стану навколишнього природного середовища.
Виникнення надзвичайних екологічних ситуацій виключене.
Оцінка екологічного ризику проектованої діяльності.
- повітряне середовище – впливає в межах нормативів. Концентрації шкідливих
речовин в атмосферному повітрі незначні і не перевищують допустимих;
- на поверхневі та підземні води, ґрунти – не впливає. У зоні розташування об’єкту природні водоймища відсутні. Для запобігання забруднення підземних вод та
ґрунтів виконане тверде асфальтобетонне покриття території, утворені відходи
утилізуються згідно з укладеними договорами та інше.
Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм
і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх
етапах будівництва та експлуатації об’єкта планованої діяльності.
На всіх етапах проектованої діяльності проектні рішення будуть здійснюватись у
відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимогами екологічної безпеки.
Замовник
Директор ТОВ «Будівельна компанія Дістріктбуд»
Є.В. Ляховець
Генпроектувальник
Директор ТОВ “АРС ЛОНГА СТУДІО”
Г.Ю. Лисенко
Відгуки та побажання надсилати в місячний термін з дня виходу публікації за
адресою: 01015, м. Київ, Печерський р-н, вул. Старонаводницька, буд. 13, офіс 126,
секція В; email: 8485789@gmail.com; моб.: +38(097)4000357.

Свята попереду: тримайте себе «в руках»

Епідемія, пандемія – ці терміни супроводжують наше життя майже весь 2020 рік – із березня. Але… Є проблеми, які
не менше загрози коронавірусної інфекції впливають на наше здоров’я та життя.

У

2000 році Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вперше використала термін «ЕПІДЕМІЯ» для характеристики ситуації з ожирінням – вона
визнала, що число повних людей збільшується колосальними темпами.
За останніми оцінками ВООЗ, надмірною вагою в сучасному світі страждають
приблизно 1,5 мільярда дорослих і приблизно 20 млн дітей до 8 років. В Україні
від цієї проблеми потерпає близько 15%
населення. До речі, ці громадяни також
входять у групу ризику щодо тяжких наслідків від COVID-19.
Бучанський консультативно-діагностичний центр роз’яснює
Ожиріння – це головний фактор ризику:
−− поганого самопочуття та ранньої смерті;
−− розвитку серцево-судинних захворювань;
−− порушень опорно-рухового апарату;
−− астми;
−− цукрового діабету;
−− синдрому обструктивного апное сну;
−− порушень метаболізму;
−− гормональних розладів;
−− підвищує ризик виникнення деяких
видів онкологічних захворювань (у т.ч.
ендометрію, молочної залози, яєчників, простати, печінки, жовчного міхура, нирок, товстої кишки).
Дитяче ожиріння також підвищує шанси
на передчасну смерть та втрату працездатності в зрілому віці. Окрім того, у дітей з

ожирінням виникають труднощі з диханням, підвищений ризик переломів, гіпертонії, ранні маркери серцево-судинних захворювань, резистентність до інсуліну та
психологічні наслідки.
Основною причиною виникнення надмірної ваги та ожиріння є порушення
енергетичної рівноваги між споживаними та витраченими калоріями – надмірне вживання висококалорійних продуктів з високим вмістом жирів і вуглеводів
та низький рівень фізичної активності,
пов’язаний з малорухливим способом
життя.

ЛІКУВАННЯ
Основою немедикаментозного лікування ожиріння є ДІЄТОТЕРАПІЯ,
спрямована на зниження калорійності
добового раціону. Значну роль у профілактиці ожиріння відіграє й така важлива складова продукту, як глікемічний
індекс. Продукти з високим глікемічним
індексом (картопля, білий хліб, цукор,
кондитерські вироби, деякі овочі та фрукти) стимулюють викид більшої кількості
інсуліну підшлунковою залозою, внаслідок чого у разі відсутності енерговитрат
швидко утворюється жирова клітковина.

Здоров’я
ПРОФІЛАКТИКА РОЗВИТКУ ЗАЙВОЇ ВАГИ
Для цього кожна людина може:
−− обмежити споживання жирної та солодкої
їжі (у т.ч. для дітей);
−− збільшити споживання фруктів та овочів, а
також бобових, цільнозернових та горіхів;
−− знизити вміст жиру, цукру та солі в приготовлених продуктах (у т.ч. для дітей);
ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ
Спорт та фізичні навантаження дуже
важливі! Людям з ожирінням корисний
біг, плавання, пробіжки на лижах, їзда на
велосипеді.
А найбільш прийнятним видом слід вважати ХОДЬБУ, яка повинна бути регулярною, помірної інтенсивності, щоденною,
починаючи з 10 хвилин в день, з поступовим збільшенням тривалості до 30-40 хвилин, з включенням коротких (10-15 хвилин)
епізодів швидкої ходьби. Рекомендується
щодня приділяти фізичним навантаженням приблизно пів години.
Ожиріння – це проблема, з якою можна і потрібно боротися. Для цього необхідно, в першу чергу, бажання самих людей змінити свої звички і спосіб життя.
Ваше майбутнє та майбутнє ваших близьких у ваших руках. Пам’ятайте про це:
−− виділяйте час на активний відпочинок
та фізичні вправи (прогулянки на свіжому повітрі, біг, зарядку, йогу);
−− під час покупок харчових продуктів у
магазинах, на ринках віддавайте перевагу корисній та здоровій їжі;
−− пояснюйте своїм дітям свій вибір, привчайте їх цінувати здоров’я.

На часі

1. Інвестор (замовник) ТОВ «Будівельна компанія Дістріктбуд»
Поштова адреса: Україна, м. Київ, вулиця Кирило-Мефодіївська, будинок 2, офіс
395.
2.
Місце
розташування
майданчиків
(трас)
будівництва
(варіанти)
Україна,
м.
Буча
Київської
області, в межах вулиць Тарасівська, Н. Яремчука та С. Крушельницької.
3. Характеристика діяльності (об’єкта) - Нове будівництво магазину продовольчих та непродовольчих товарів в межах вулиць Тарасівська, Н. Яремчука та
С. Крушельницької м. Буча Київської області. Не належить до об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. Для забезпечення функціонування
торгівельного центру на ділянці проектування планується зведення наступних
будівель та споруд: будівля магазину; автостоянка; завантажувальна, зона громадського накопичення, велопарковка, інженерні споруди та комунікації.
4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності - забезпечення
населення якісними продуктами харчування та непродовольчими товарами першої необхідності за мінімальними цінами.
5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земельних - 0, 5713 Га сировинних – при будівництві:
щебінь з природнього каменю, суміші бетонні, залізобетонні конструкції, металоконструкції.
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) - 387,47кВт∙рік водних – 5,31 м3/
добу, від існуючих міських мережтрудових – на період будівництва – 30 чоловік,
на період експлуатації – 33 чол.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) – за рахунок
існуючих автомобільних доріг з додатковим облаштуванням під’їзних шляхів до
об’єкту.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами – згідно
діючих нормативних документів.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами
Інженерна підготовка території включає такі розділи: вертикальне планування;
обладнання дороги до магазину, влаштування дощової каналізації для відведення
дощової і талої води із дорожнього покриття і т.п.
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації)
на навколишнє середовище:
клімат і мікроклімат - не впливає;
геологічне середовище – вплив незначний в межах нормативів;
повітряне середовище - відбувається забруднення приземного шару атмосфер-

ПЕРЕМОЖЕЦЬ

СУСПІЛЬСТВО

Пакунок малюка.
Зміни

Пільги та субсидії розглянули

10 грудня на засіданні комісії з надання державної соціальної допомоги,
житлових субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги при виконавчому комітеті Бучанської міської ради було розглянуто питання:

У трійці кращих –
робота Уляни Клименко
За ініціативи Департаменту екології та природних ресурсів Київської облдержадміністрації у межах
Програми «Київщина заповідна»
проведено обласний творчий
конкурс «Люби і знай свій рідний
край», де в одній із семи номінацій – «Казка «Як врятувати нашу
планету від сміття?» – було подано
117 робіт.

−− надання пільг на ЖКП за фактичним місцем проживання 6 особам (учасники бойових дій, багатодітна родина);
−− продовження надання права на пільги за фактичним місцем проживання на наступні 12 місяців 12 особам (багатодітні сім’ї, учасники бойових дій, евакуйовані
із зони відчуження та учасники ліквідації аварії на ЧАЕС);
−− надано право на призначення житлової субсидії 12 особам (на фактично проживаючих осіб, на розділені особові рахунки та на понаднормову площу житла, набуття права власності на суму понад 50 тис. грн, відсутність сплати ЄСВ за період
карантину, як виняток).
На засіданні Комісії розглядаються питання надання пільг і житлових субсидій
жителям Бучанської міської територіальної громади, які проживають, але не зареєстровані за місцем фактичного проживання та/або виникнення інших спірних питань під час призначення житлової субсидії або нарахування пільг на житлово-комунальні послуг.
У своїй роботі Комісія керується положенням про роботу комісії з надання державної соціальної допомоги, житлових субсидій і пільг на житлово-комунальні послуги, затвердженого рішенням виконавчого комітету Бучанської міської ради № 2
від 22.01.2019.

23 грудня для жителів та гостей Бучанської громади відкрив свої двері ресторан швидкого харчування McDonald’s.
бучанському McDonald’s
на вулиці Нове шосе,
10-Б відвідувачі можуть скористатися перевагами обслуговування за столиками.
Клієнт замовляє страви на
касі, а потім очікує своє меню
на обраному місці, спостерігаючи за життям на вулиці. У
McDonald’s Буча встановлено
термінали самообслуговування, які є обов’язковим елементом ресторанів у форматі «досвід майбутнього».
На вулиці збудовано літню терасу зі зручними столиками для
відвідувачів. Заклад передбачає 102 посадкові місця. Для водіїв
створено дві смуги МакДрайв.

У

онкурсна робота Уляни Клименко,
вихованки Бучанського центру
позашкільної роботи, за рішенням
журі увійшла до трійки найкращих і
відзначена дипломом переможця!
Вітаємо!

З

аява отримувачем подається місцевому структурному підрозділу з
питань соціального захисту населення не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини.
Отримувач, у якого народилася дитина в період із 24 жовтня до 30 листопада 2020 р. включно, має право
подати заяву структурному підрозділу з питань соціального захисту населення до 31 грудня 2020 року.
P.S. Раніше для написання заяви надавався термін – календарний рік.

ВІДКРИТТЯ

У Бучі – ресторан McDonald’s

К

До Постанови Кабінету Міністрів
України, якою передбачено надання допомоги батькам при
народженні дитини, так званого
«Пакунку малюка», Уряд вніс зміни, які варто знати.

Ще один NOVUS
24 грудня відбулося відкриття вже другого супермаркету NOVUS у Бучі за адресою вулиця Вокзальна, 2Г.
оргова площа супермаркету дуже простора. У магазині комфортно розмістились понад 50
000 позицій асортименту.
Працюють відділи кулінарії, м’ясний, молочної продукції, солодощі, випічка,
консервація, побутова хімія
тощо. У супермаркеті випікають піцу та готують каву.
Інфраструктура нового супермаркету містить 17 кас,
з них – 11 є касами самообслуговування.
На вулиці розташована зручна велика парковка для
автотранспорту.

Т
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

ного повітря на території проектованого об’єкта шкідливими речовинами з відпрацьованими газами автомобілів, що зберігаються на відкритих автостоянках,
від витяжної установки з приміщення відділу випічки типу Форнетті (NO2, СO,
вуглеводні граничні С12-С19, аміак, бензапірен, сажа і.т.д.). .). Концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі незначні і не перевищують допустимих
рівнів ГДК.
водне середовище - можливе забруднення стічних вод жирами (відділу випічки Форнетті), нафтопродуктами та завислими речовинами (зберігання автомобілів на відкритих автостоянках). Вплив очікується незначний, в межах нормативів
завдяки передбаченим заходам: виконане тверде асфальтобетонне покриття території, відведення дощового та талого стоку з території забудови з очищенням
забрудненої частини стоку на очисних спорудах та інше;
ґрунт - не впливає,
рослинний світ - не впливає, зелені насадження на даний час відсутні, але проектом буде передбачено проведення висадки зелених насаджень;
тваринний світ, заповідні об’єкти - не впливає;
навколишнє соціальне середовище - функціонування об’єкту в даному місці
не створить погіршення умов проживання населення, негативний вплив його на
навколишнє середовище – незначний. Позитивні аспекти: створюються нові робочі місця, забезпечення населення якісними продуктами харчування та непродовольчими товарами першої необхідності за мінімальними цінами, надходять
додаткові кошти в бюджет міста.
навколишнє техногенне середовище - не впливає.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення. При функціонуванні об’єкту
утворюються відходи (господарсько-побутові , осад та нафтопродукти вловлені в
очисних спорудах дощових вод). Відходи вивозяться за спецпризначенням згідно
укладених договорів
11. Обсяг виконання ОВНС - в повному обсязі, відповідно до ДБН А.2.2-1-2003.
12. Участь громадськості - публікація про наміри будівництва магазину буде
надана в ЗМІ.
ТОВ «Будівельна компанія Дістріктбуд» фактична адреса:
01015, м. Київ, Печерський р-н, вул. Старонаводницька, буд. 13, офіс 126, секція
В; email: 8485789@gmail.com; моб.: +38(097)4000357; на протязі місяця з дати публікації в ЗМІ
(адреса, телефон і час ознайомлення з матеріалами проекту і ОВНС, подачі пропозицій)
Ознайомитись з проектом можна також у відділі містобудування та архітектури
Бучанської міської ради
Замовник
Директор ТОВ «Будівельна компанія Дістріктбуд» Є.В.Ляховець
Генпроектувальник
ТОВ «АРС ЛОНГА СТУДІО» Г.Ю. Лисенко.

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

ПОГОДЖЕНО
м.п.________________________
(орган місцевого самоврядування, посада, ініціали, прізвище керівника, дата)
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VI чемпіонату футболістів-аматорів бути!

СПОРТ

У приміщенні Бучанської міської ради відбулася урочиста подія: V відкритий чемпіонат «БАНІ» (Бучанські аматорські незалежні ігри) з футболу серед аматорів підбив підсумки. І хоча з огляду на карантинні обмеження команди
були присутні не у повному складі, урочисто-піднесена мить додала всім яскравих радісних моментів.

Б

учанський міський голова Анатолій
Федорук, вітаючи спортсменів, зазначив: – Чемпіонат БАНІ – це не просто
гра, здоровий спосіб життя і популяризація спорту. Це міцний місток єднання
між громадами. Головне – не зупинятися,
розширювати географію учасників, створювати умови для занять спортом.
Непростий рік, непрості ігри, без підтримки вболівальників, тому м’яч часто
«не слухався», не хотів «бігти» у ворота.
За перемогами у команд були поразки, але
наступна субота чи неділя – і всі на полі
з новими силами і бажанням перемогти.
Бучанська громада першою в Україні
започаткувала кубок, після якого ще
тривав процес її створення. Але футбол
«цементував» громаду – тоді вболівати
їхала чимала група підтримки із кожного
населеного пункту.
Цього року в чемпіонаті змагалися 10
команд. І хоч не всі стали переможцями, відзнаки і «Кубок надії» отримали
всі команди-учасники: ФК «КАтаН», ФК
«Курсор», ФК «Олімпік», ФК «Фенікс».
6 місце – ФК «Буча-03»; 5 місце – ФК
«Зірка»; 4 місце – «ФК «Арсенал».
А ось ті, хто зійшов на п’єдестал:
−− «золото» за 1 місце отримала
ФК «Стальпрофіль».;
−− «срібло» за 2 місце у ФК «Skidka»;
−− «бронза» за 3 місце дісталася
ФК «Буча-Квартал».
Від народження ідеї – до першого маленького, але важливого ювілею! Звісно,
у перемоги багато складових, але точно є
люди, без яких це свято футболу не відбулося б.
Не було б задуму – не було б і баталій
на полі: засновником кубку є Бучанський
міський голова Анатолій Федорук, який з
дитинства любить цю гру за дух колективізму, спільне бажання перемогти, красиву картинку і адреналін, коли красиві
голи додають настрою чи засмучують.
Разом з ним активними організаторами чемпіонату є люди, які отримали подяки:
−− Василь Олексюк, голова Бучанської
міської асоціації футболу;
−− Лариса Федорук, депутат Бучанської
міської ради за вагому підтримку
ФК «Зірка» (Ворзель);
−− Андрій Купраш, староста
Бабинецького старостинського округу;
−− Геннадій Мамон, голова Комітету
з проведення;

пунктів, які саме починали об’єднуватися, – зазначив Василь Олексюк. – Зараз
вимоги ширші. Ми вже говоримо про високу якість організації спортивного дійства та футбольних полів. Відтак, хочу
подякувати команді, яка забезпечувала
проведення чемпіонату на високому рівні,
хоч це було зовсім не просто.

−− відділ молоді та спорту Бучанської
міської ради та його очільник –
Наталія Додатко.
Саме ці люди допомагають проводити
чемпіонат, підтримують і надихають команди.
– Приємно, що чемпіонат не завершився одним роком. Адже ідея створення і
проведення чемпіонату серед футболістів-аматорів була в інтеграції населених

«Срібло» за 2 місце
у ФК «Skidka»
«Бронза» за 3 місце
у ФК «Буча-Квартал»

«Золото» за 1 місце отримала
ФК «Стальпрофіль»

Нагороди у номінаціях отримали:
• Кращий воротар – Олександр
Гомоюнов, ФК «Стальпрофіль»;
• Кращий захисник – Микита
Здоренко, ФК «Стальпрофіль»;
• Кращий півзахисник –
Андрій Мар’євич, ФК «Skidka»;
• Кращий нападник – Владислав
Кушніренко, ФК «Арсенал»
• Кращий гравець – Олег Масник,
ФК «Буча-Квартал»
Василь Олексюк, голова Бучанської
міської асоціації футболу підкреслив:
– Справедливе суддівство – теж багато значить. Тому і тим, хто стежив за
ситуацією на полі, списував чи зараховував забиті м’ячі – вручено подяки і нагороди.
Рефері: Віктор Сівішкін, Віктор
Колосовський, Дмитро Мельниченко,
Алі Гасанов, Олександр Романчук, Олег
Анохін.
Свято футболу прощається до наступного сезону – 2021.

громади
Подарунки від Святого Миколая

2021 рік – рік Білого
Металевого Бика

У святий день Чарівний дідусь у своєму будиночку на Новорічній площі
у Бучі привітав діток – переможців
конкурсу «Лист Святому Миколаю».

На зміну важкому високосному
року Білого Щура прийде рік благородного і працьовитого Металевого Бика.

СВЯТО

Чарівник
і школярі

До учнів 1-4 класів Бучанського
навчально-виховного комплексу
№ 2 завітав Святий Миколай. Дітки
радісно зустрічали гостя: співали
пісні, розповідали вірші.

98

дітей Бучанської громади взяли участь у святковій акції. Вони
написали зворушливі листи ДідусюЧудотворцю та передали свої емоції і бажання у гарних малюнках.
Найкращим пощастило особисто поспілкуватися зі Святим Миколаєм і отримати милі подарунки. Хоча визначити
кращих було непросто, зізнався дідусь,
бо всі діти старалися і мріяли про перемогу.
М’які іграшки – символ наступного
року (велика «ферма» кумедних бичків),
цукерки і квитки на ковзанку та атракціони отримали 36 переможців.
Наймолодшому з них лише 3,5 року.
Приходила більшість учасників із групою «підтримки» – братиками чи сестричками.
Отримав подарунок іменинник грудня,
який намалював частинку міста і запросив у Бучу Миколая.

Серед переможців – жителі Луб’янки і
Бабинець.
Діти з нетерпінням чекали на свято,
малювали, писали листи, вірили в диво
і воно в цей особливий казковий день
сталося!
Наступного разу долучайтеся до акції і
можливо, саме вам усміхнеться удача!

Новорічна казка

А

солодкі подарунки кожній дитині
від Чарівного дідуся стали чудовим завершенням неймовірно веселого свята.

СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ

Цього року центром Новорічно-Різдвяних свят у громаді стала Київська площа в Бучі. Головна ялинка,
як і завжди, оселилася у центрі, і
світяться у неї віконця надії на те,
що буде в нас мир і злагода, здоров’я і благополуччя.

А

в цей час з атракціонів лунає веселий
дитячий сміх, хтось виписує па з фігурного катання на ковзанці, інші фотографуються на неймовірно-вражаючих фотозонах. Дехто смакує гарячий глінтвейн.
Малеча не може надивитися на рухливі
локації із різдвяною музикою у маленьких
будиночках. І всі усміхаються, радіють і
бажають один одному щастя.І хоч карантинні заходи не дають змоги святкувати
на повну силу, це не заважає створювати
новорічний настрій для жителів громади!
Буча цього року – це одна красива і
сяюча фотозона. Куточки з особливою

Бик: Упевнений у собі
й працьовитий
Рік Бика – час прагматиків, стриманих, консервативних, небагатослівних, педантичних і надійних людей.
Ця тварина дуже розумна та благородна, тому відрізок часу, проведений
під його заступництвом, обіцяє бути
спокійним, стабільним і розміреним у
всіх сферах життя. Уникайте негативу
та метушні, бо господар року врівноважений та витриманий.
Тих, хто багато працює, супроводжуватиме удача, адже Бик дуже працьовитий і настирливий.
Астрологи вважають прийдешній рік сприятливим для заробляння грошей. Адже відомо, що фігурка
золотого бика є символом багатства.
Інвестиції, зроблені в рік Бика, будуть
вигідними і прибутковими.
2021 стане хорошим періодом для
зміцнення стосунків: у сім›ї, на роботі чи з друзями. Білий Бик, як тварина
стабільна та віддана, прихильний до
тих людей, котрі не відвертаються від
прохань близьких.
Коли настане рік Бика-2021
На відміну від традиційного європейського Нового року, який щорічно ми відзначаємо 1 січня, рік Білого Металевого
Бика настане значно пізніше.
Початок Китайського нового року,
згідно з місячним календарем, припадає на другий молодик після зимового
сонцестояння. А значить, Китайський
Новий рік 2021 під знаком Білого
Металевого Бика настане 12 лютого
2021 року о 21:05.

Добра справа

Екосніданок для пернатих
друзів
Узимку птахам важко приходиться: холодно і голодно. Тож дбайливі першокласники Бучанської
початкової школи №9 на чолі з Лесею Литвин влаштували справжню пташину їдальню на подвір’ї
освітнього закладу, розвісивши
смаколики на гілках дерев.

атмосферою, які переливаються різнокольоровими вогниками, вражають
своєю незвичністю.
Зі смаком прикрашені ялинки світяться у кожному магазині, офісі, підприємстві. Оздоблені гірляндами парки
і сквери, сяючі дерева так і манять на
прогулянку вечірньої пори.
Подаруйте собі годину радості!
Пройдіться містом, яке одяглося у
яскраве вбрання. Обов’язково завітайте
до Новорічного майданчика. Ви незчуєтесь, як настрій поліпшиться, на обличчі з’явиться усмішка, а очі сяятимуть не

менш яскраво, ніж прикраси навкруги.
Новорічна казка на вулицях міста дарує
святковий настрій дітям, а дорослим —
спогади з дитинства.

Д

іти змішували зернятка, готуючи
смакоту птахам, і використовували лише екологічні матеріали – і пернатим смачно та корисно, і довкілля
вберегли від забруднення.
Молодці, дітки!

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

ЦІКАВО ЗНАТИ

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

КОНКУРС

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

11

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

№ 51-52 від 25 грудня 2020 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

12

На часі
У
складі
матеріалів
проекту
«Реконструкція з надбудовою адміністративного будинку (без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів будівлі в план)» за адресою вул.
Саксаганського, 76 в Голосіївському р-ні
м. Києва розроблено розділ “Оцінка
впливу на навколишнє середовище ”
(ОВНС), виконаний у відповідності з
діючими нормативами, правилами, інструкціями і державними стандартами.
Основна мета проектованої діяльності:
надання послуги, щодо задоволення
потреб споживачів у швидкому харчуванні, а також для організації сімейного відпочинку та свята
створення додаткових робочих місць;
надходження додаткових коштів в
бюджет міста;
більш раціональне використання земельної ділянки.
Ділянка проектування розташована в
центральній частині міста Києва в межах
його історичного ядра, в Голосіївському
районі, вул. Саксаганського 76.
Ділянка проектування знаходиться
в кварталі з суцільною багатофункціональною забудовою, яка складається з
житлових та громадських будівель та
споруд. На ділянці проектування розташована двуповерхова будівля.
Реконструкція передбачається в одну
чергу.
Об’єкт відноситься до екологічно
безпечних, аварійні викиди не створюватимуть небезпечних концентрацій у
приземному шарі атмосфери.
Об’єкт знаходиться на орендованій
земельній ділянці площею 0,0476 га.
Реконструкція не передбачає зміну меж
забудови, що визначені геометричними
розмірами фундаментів існуючої будівлі в плані (площа забудови – 333,2 м²).
Зліва будівля прилягає до 5-ти поверхового житлового будинку, зправа
знаходиться проїзд у двір, через проїзд
– 4-ри поверховий житловий будинок
з мансардою та цокольним поверхом.
З боку вул. Саксаганського будівля має
ганок з підпірними стінами та сходами
вздовж всього фасаду. Верх ганку вище
рівня тротуару.
На меті реконструкції – збереження
якомога більшої кількості фрагментів
зовнішніх несучих стін, з тих що знаходяться в задовільному стані та можуть
бути задієні в конструктивній схемі
будівлі.
Поверховість об‘єкту після надбудови – 5-ть поверхів з боку вулиці та 4-ри
поверхи з двору. Запроектовано влаштування підвалу. Призначення будівлі
– офісні приміщення та ресторан швидкого харчування.
Генпланом забезпечено збереження
історично цінного розпланування, забудови та впорядкування ландшафту.
До будівлі передбачено влаштування
під’їздів для автотранспорту та тро-

Вогняна стихія – Овни, Леви,
Стрільці
Представникам зодіакальних Овнів
варто звернути увагу на кольори під
стать своєму характеру – яскравим та насиченим: червоному, жовтому, помаранчевому. Однак тканина для новорічного
вбрання навпаки має бути легка та ніжна: шовк, фатин, віскоза. Це допоможе
заспокоїти невгамовний характер. Левам
слід для новорічного святкування обрати
вбрання бірюзових та срібних відтінків і
обов’язково доповнити його дорогими
прикрасами. Стрільцям треба звернути
увагу на взуття, в якому вони зустрічатимуть 2021-й – воно має бути якісним
і зручним. Аксесуари варто підбирати
подібні образу за фактурою та кольором.
Повітряна стихія – Близнюки,
Терези, Водолії
Близнюкам слід обрати вбрання світлих відтінків, зокрема білого кольору. А
от доповнити образ бажано яскравими
маленькими дрібничками – прикрасами, сумочкою, поясом, шарфом. Терези
мають зосередити увагу на стриманому
класичному вбранні спокійних тонів.

Заява про екологічні наслідки діяльності
туарів для руху пішоходів. Основний
під’їзд до будівлі здійснюється з вулиці
Саксаганська. Всі входи до будинку запроектовано з рівня землі.
Об’єкт включає в себе будинки та
споруди, які , згідно з генпланом, позначені наступним чином :
Будівля, що реконструюється
Підпірна стіна
Підпірна стіна
Підземний майданчик збору сміття.
Дахова котельня.
Метою проектування є приведення
існуючої нежитлової 1-2 поверхової будівлі до такого стану, який буде відповідати значенню об’єкта , як елемента забудови одної з вулиць центру Києва та
забезпечить цілісне сприймання забудови кварталу. Для цього пропонується
підвищити поверховість будівлі з боку
вулиці Саксаганського до 5-ти поверхів,
що буде відповідати висоті прилеглих
сусідніх будинків. Також в рішеннях фасадів використовуються елементи, які
відповідають навколишній забудові та
підтримують її масштабність – карнизи,
декоративні обрамлення вікон, тощо.
В плані буде збережено контур існуючих стін будівлі, що реконструюється,
а також залишиться незмінним оточуючий будівлю рельєф з заїздом з вулиці
Саксаганського та майданчиком внутрішнього двору.
Функціональне призначення будівлі –
в ній буде розміщено офісний центр та
заклад громадського харчування.
Заклад громадського харчування
розташовується на 1-му та 2-му поверхах будівлі з входом з боку вулиці. Для
потреб закладу буде реконструйовано
існуючий ганок будівлі під відкриту
літню терасу з пониженням Існуючої
позначки з метою забезпечення доступності ресторану для інвалідів в верхній
частині вулиці.
На 3-5-му поверхах будівлі запроектовано офісний центр. Також офісному
центру належить частина 2-го поверху
з боку двору, в ній розміщено вхідну
зону центру. Різниця в позначках рівня
землі з вулиці та з двору дозволяє рознести входи до ресторану та офісів. До
внутрішнього двору також спрямовані
виходи з двох сходових кліток будівлі та
вхід до ліфту завантаження продуктів
для ресторану.
В якості джерела тепла передбачено
автономну дахову газову котельню.
Система опалення офісних та технічних приміщень запректована водяна,
двотрубна з нижньою розводкою, з тупиковим рухом теплоносія і з поповерховим відгалуженнями з автоматичними терморегуляторами фірми «Herz»
(Австрія).
Опалення приміщення ресторану запроектоване повітряне.
Водопостачання нежитлової будівлі передбачено від міської мережі во-

допроводу, згідно технічних умов АК
«Київводоканал».
Постачання гарячої води для нежитлової будівлі передбачається децентралізованим від електробойлерів накопичувального типу, що розташовані у
приміщенні санвузлів.
Відведення стоків від комплексу передбачається до внутрішньодворових
мережі каналізації, що розташована
біля будинку, згідно технічних умов АК
«Київводоканал».
В будинку передбачаються окремі
системи та випуски господарчопобутової та виробничої каналізації з ресторану (від технологічного обладнання).
Відвід стоків проходить в самопливному режимі з підключенням до каналізаційної мережі.
Підключення випуску виробничої каналізації до зовнішніх мереж побутової
каналізації здійснюється після жироуловлювача
Для відведення дощових вод з покрівлі передбачається влаштування
системи внутрішніх водостоків з підключенням до існуючої мережі поряд
з забудовою, згідно технічних умов КК
“Київавтодор”.
Джерелом живлення об’єкту є існуючі міські електромережі.
Суттєві фактори, що впливають чи
можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій:
- поверхневі та підземні води, ґрунти:
не впливає. Неможливе забруднення
ґрунту та підземних вод нафтопродуктами, завислими речовинами, дренажними і стічними водами з комплексу будівель, завдяки прийнятим рішенням:
передбачене тверде асфальтобетонне
покриття території проїздів; водовідвід з території забудови передбачено
виконати закритою системою з підключенням до існуючої міської дощової каналізації; виконана гідроізоляція
(герметичність) конструкцій підземного залягання запобігає проникненню
забруднень з будівель у ґрунтові води і
навпаки, ґрунтових вод у будівлі і інші
заглиблені споруди.
-повітряне середовище – вплив в межах нормативів. Відбувається забруднення приземного шару атмосферного
повітря на території проектованого
об’єкта шкідливими речовинами з димових труб котельні, викидами від
вентиляційних труб виробничих приміщень ресторану (NO2, СO, вуглеводні граничні С12-С19, метан, ртуть,
парникові гази, сірчистий ангідрид,
сажа, аміак, оцтова кислота, карбонат
натрію, бензапірен, етиловий спирт,
формальдегід , пил боршна і.т.д.).
Концентрація забруднень приземного
шару атмосферного повітря на території забудови шкідливими речовинами

в межах діючих нормативів. Для зменшення негативного впливу на атмосферне повітря проектом передбачені
такі заходи: прийняте екологічно-безпечне обладнання з незначною емісією
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря, викиди забруднюючих речовин виведені вище даху будівлі. В системах кондиціювання передбачається
застосування озонобезпечного холодоагенту.
- рослинний світ – не впливає.
Передбачається проведення озеленення земельної ділянки.
Викиди забруднюючих речовин незначні і не можуть вплинути на стан
зелених насаджень розташованих поблизу. Тому можна вважати, що вплив
на рослинний світ очікується у межах
нормативів.
Функціонування
запроектованого
закладу не здійснює додатковий прямий фізичний вплив на флору.
Захисні заходи, що застосовані у проекті, необхідні та достатні для забезпечення нормативного стану навколишнього природного середовища.
Виникнення надзвичайних екологічних ситуацій виключене.
Оцінка екологічного ризику проектованої діяльності.
- повітряне середовище – впливає в
межах нормативів. Концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі
незначні і не перевищують допустимих; шумове навантаження - незначне,
в межах допустимих нормативів
- на поверхневі та підземні води,
ґрунти – не впливає. У зоні розташування об’єкту природні водоймища
відсутні. Для запобігання забруднення
підземних вод та ґрунтів виконане тверде асфальтобетонне покриття території,
утворені відходи утилізуються, згідно з
укладеними договорами та інше.
Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно
до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної
безпеки на всіх етапах будівництва та
експлуатації об’єкта планованої діяльності.
На всіх етапах проектованої діяльності проектні рішення будуть здійснюватись у відповідності з нормами і
правилами охорони навколишнього
середовища і вимогами екологічної безпеки.
Замовник
Директор ТОВ «Інвест Рентал»
А.Г.Варданян
Генпроектувальник
Директор ФОП “Лисенко Г.Ю.”
Г.Ю. Лисенко
Відгуки та побажання надсилати в
місячний термін з дня виходу публікації за адресою: м.Київ, вул. Арсенальна,
буд.1.

Вбрання для зустрічі Нового 2021 року

НОВОРІЧНІ ПОРАДИ

Як зустрінете новий рік – так його і проведете. Цей вислів багато людей
сприймають буквально. Однак не варто цю мудрість інтерпретувати саме
так, адже є багато факторів, які впливають на долю кожної людини. Ось і сьогодні БН зібрали поради астрологів та езотериків, аби підказати, в чому саме
зустрічати новий 2021 рік, щоб доля була прихильною до всі дванадцять місяців. Бо у східному гороскопі багато тварин-покровителів того чи іншого
року, і знавці радять: щоб не втратити свою удачу, потрібно вибирати одяг,
орієнтуючись на свій знак зодіаку.

увагу на вбрання, де верх буде світлих
тонів, а низ – темних та яскравих. Це
допоможе в новому році завжди притримуватися середини та не кидатися із
крайності в крайність. Дівам слід обрати
яскраве вбрання з принтом та не забувати про прикраси. Ці сильні та сміливі
зодіакальні представники в новому році
мають одразу продемонструвати – удача
завжди на їхньому боці.

Адже їм, щоб вигідно вирізнятися на тлі
інших, не обов’язково яскраво вдягатися. Водоліям цього року варто більше
звернути увагу на яскраві прикраси, щоб
доповнити ними вбрання холодних кольорів.

Знаки Землі – Телець, Діва,
Козеріг
Тельцю слід зосередитися на одязі синіх відтінків, що допоможе в новому році
бути більш спокійним та не реагувати на
провокації долі. Аксесуари та прикраси
слід обирати світліших тонів, ніж новорічні шати. Козерогам варто звернути

Знаки Води – Раки, Скорпіон,
Риби
Ракам слід зупинитися на яскравих кольорах та охолоджувати їх аксесуарами
темних відтінків. Не слід забувати про
взуття, що має бути дорогим та якісним.
Скорпіонам для новорічної ночі потрібен
образ ніжних пастельних кольорів, що
допоможе в прийдешньому бути більш
спокійним та зосередженим у справах.
Рибам підійде простий та зручний образ
у темних відтінках. Однак варто зробити
акцент на яскравих прикрасах.
Підготувала Тетяна Домарєва
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Лозінсього Артура Юрійовича,

начальника відділу з питань реєстрації речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень та реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців БМР

Назаренка Дмитра Юрійовича,
заступника голови КОДА

Татарчука Сергія Анатолійовича,
інспектора інспекції з благоустрою БМР

Шумака Ігоря Володимировича,

голову правління ВАТ «Науково–дослідний інститут
склопластиків і волокна»

Левківську Інну Олексіївну,

в. о. начальника організаційно-контрольного відділу
БМР

Валяр Наталію Василівну,
депутатку БМР

Юрик Наталію Іванівну,

головну спеціалістку бюджетного відділу БМР

Шкумат Тетяну Станіславівну,

прибиральниця господарського сектору БМР

Гуренко Інну Вікторівну,

Антощука Миколу Костянтиновича,
Почесного громадянина міста Буча

Динніка Сергія Трохимовича,
Войналовича
Владислава Віталійовича,

адміністратора відділу адміністративних послуг
Управління ЦНАП БМР

Шановні мешканці
Бучанської об’єднаної громади!
Щиро вітаємо з Новим 2021 роком
та Різдвом Христовим!
Нехай Новий рік принесе вам нові здобутки, ідеї та
звершення. Творчого натхнення, здійснення ваших професійних планів, особистих бажань, усіх мрій та задумів.
Зичимо міцного здоров’я на довгі роки і благополуччя.
Члени фракції ВО «Батьківщина» у БМР

Шановні жителі Бучанської громади!
Від щирого серця вітаю вас
із Новим роком та Різдвом Христовим!

Нехай зимові свята наповнять
ваше життя світлою радістю і теплом, обдарують щедрою долею, міцним здоров’ям, щастям, любов’ю і
затишком в родинах, додадуть невичерпної енергії для здійснення усіх гарних задумів і сподівань.
Хай разом із новорічними дзвонами
та різдвяними колядками увійдуть у
ваші затишні оселі Боже благословення і благодать.
І нехай усі бажання, які ви загадаєте новорічної ночі,
збудяться вже у найближчому майбутньому.
Володимир Коротя,
депутат Бучанської міської ради

Дорогі ветерани!

Вітаємо вас із найбільш довгоочікуваними і світлими святами – Новим роком та Різдвом Христовим!
Хай Новий 2021 стане черговим кроком на шляху
до поліпшення життя, принесе мир і радість у кожен
дім! Міцного здоров’я вам усім, благополуччя і злагоди.
Правління Бучанської організації
«Ветерани України»

Головний редактор: Ірина ЛЕВЧЕНКО
Адреса редакції: 08292, Буча,
вул. Києво-Мироцька, 104-б,
тел.: (04597) 48-305; (098) 468 14 96.
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З Новим роком
та Різдвом Хр
истовим!

Нехай у ново
му 2021 році
наш
об’єднана гром
ада розвиваєт а
ься
та повниться
новими зверш
еннями і успіхам
и її жителів!
Щоб кожен де
нь був радісним і щасли
вим, повним
надій і планів
на майбутнє!
Нехай у нашій
дружній
великій родині
всі будуть
здоровими, а
у ко
дом
Ми будемо завз і множиться любов та ба жному
гатство!
ято працюват
виправдав ваш
и, щоб цей рік
повністю
і очікування!
Будьте здоров
вими, коханим
ими, красии та успішним
и!
Бучанський ос Катерина Українцева,
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Шановна бучанська родино!
Щиро вітаю вас із початком
новорічних та різдвяних свят!

Цей час завжди сповнений новими надіями і
сподіваннями. Тож бажаю,
щоб ці традиційно родинні свята стали початком успішного року, який
подарує усім нам здоров’я
та дасть сили подолати
рубежі й перешкоди.
Віримо, що любов до
рідної громади, спільне прагнення зробити
її найкращою будуть пріоритетом у наших
щоденних справах і у 2021 році.
Хай станеться справжнє новорічне диво,
яке принесе радість до кожної оселі.
З Новим роком! З Різдвом Христовим!
Сергій Мостіпака,
депутат Бучанської міської ради

e-mail: buchanews@ukr.net
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Вітаю з Новим Роком та Різдвом Христовим
Бучанську громаду!
Хай світлі новорічні свята увійдуть
у життя кожного жителя ОТГ і принесуть з собою щастя, здоров’я та достаток! Бажаю, щоб наша громада й
надалі стрімко росла та розвивалася,
а ми всі завжди відчували себе закоханими у життя!
Нехай 2021 рік принесе тільки добрі
події, яскраві моменти, здійснення всіх
мрій і поставлених цілей. Миру кожному дому! Зі святом!
Юрій Рибальченко, депутат БМР
від Київської територіальної організації політичної
партії «Європейська солідарність»

Дорога бучанська громадо!

Прийміть найщиріші вітання напередодні Нового року і величного світлого радісного свята Різдва Христового!
Рік, що минає, став випробуванням для нас усіх. Тож хочу
побажати, щоб прийдешній 2021 рік приніс нам тільки перемоги. Нехай він сповнить родину радістю, а кожну людину
здоров’ям, подарує благополуччя, спокій та добробут кожній
громаді. Бажаю всім здійснення найзаповітніших мрій та задумів, достатку та натхнення.
Аркадій Кобринець,
депутат Бучанської міської ради
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