
«Головне рішення, заради якого ми зібралися сьогодні, — «УДАР» іде 
на місцеві вибори! Іде, щоб робити Україну заможною, демократич-
ною і успішною державою. Країною, де панують закон і справедли-
вість, де громадяни почуваються захищеними, країною, в  якій ми 
всі мріємо жити, — сказав Кличко. — «УДАР» піде на  місцеві вибори 
окремо. І нестиме відповідальність виключно перед людьми. На  це 
сьогодні є запит наших прихильників. І ще більший запит в суспіль-
стві на відкритість політики, а не закулісні домовленості. Як мер 

столиці, я завжди відстоював інтереси киян. Як лі-
дер політичної сили — європейське майбутнє Укра-
їни, демократичні цінності і свободи її громадян. І 
я залишаюся на цих позиціях», — підкреслив Віталій 
Кличко.

Він зауважив, що заради розвитку Києва і України 
«УДАР» готовий співпрацювати з демократичними, 
проєвропейськими силами — в новій Київраді, в но‑
вообраних місцевих радах, на всіх рівнях.

«Ця співпраця буде відкритою і в інтересах гро-
мадян, а  не  окремих політиків чи з інших моти-
вів», — наголосив Кличко.

Він підкреслив, що у владу мають прийти і молоді, 
активні люди, і професіонали із досвідом. Бо, щоб 
владі довіряли, вона має бути компетентною та 
ефективною. Доводити конкретними справами, що 
люди не помилися, обравши її.

«Команда «УДАРу» має досвід і знання. Має успі-
хи і реалізовані проекти. Сьогодні «УДАР» об’єднує 
успішних менеджерів, експертів, волонтерів, гро-
мадських діячів. І ми йдемо в  місцеву владу, щоб 

відстоювати інтереси місцевого самоврядування. Впроваджувати 
ефективні рішення як для захисту людей від коронавірусу, так і для 
розвитку економіки. Щоб українці не втрачали робочі місця та дохо-
ди. Ми йдемо, щоб боротися з корупцією і робити владу відкритою 
і прозорою. У нас є такий план для Києва, який ми вже реалізуємо. І 
плани для міст і містечок України. Також, підкреслю, «УДАР» буде від-
стоювати муніципальні соціальні програми в кожному регіоні Украї-
ни», — наголосив Віталій Кличко.
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У МІСТІ ВІДБУВСЯ 
ІІІ ЕТАП КУБКА УКАЇНИ 
З МОТОКРОСУ
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 СЕСІЯ

ДО ШКОЛИ — ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ
Відповідальність за виконання 
цих заходів покладена на 
керівника та засновника 
закладу.

стор. 8

27 серпня Міністерство охорони здоров’я оновило 
вимоги щодо організації навчання в школах під 
час карантину. Його було продовжено в Україні до 

1 листопада. Але із 1 вересня навчання розпочнеться в усіх 
школах України, за винятком навчальних закладів у регіо‑
нах з «червоним» рівнем епідеміологічної небезпеки.

Для навчальних закладів встановлюються такі протиепіде‑
мічні заходи:

• вчителів допускають до закладу після вимірювання тем‑
ператури (має бути не більше 37,2) та в масці, респіраторі або 
захисному щитку; 

БАБИНЦІ, ВОРЗЕЛЬ ТА МИРОЦЬКЕ ПРИЄДНАЛИСЯ 
ДО БУЧАНСЬКОЇ МОТГ
На 82‑ій сесії Бучанської міської ради, яка відбулася 27 серпня, селища Бабинці та Ворзель і село 
Мироцьке приєдналися до Бучанської міської об’єднаної територіальної громади.

П итання добровільного приєднання Бабинецької та Вор‑
зельської селищних і Мироцької сільської громад до  Бу‑
чанської МОТГ були одними з основних на  сесійному за‑

сіданні.
Цей процес тривав не один рік і пройшов відповідні процеду‑

ри, визначені чинним законодавством, пов’язаним із децентра‑
лізацією в Україні.

Свого часу згадані населені пункти перебували відповідно 
у складі Бородянського та Києво‑Святошинського районів і мі‑
ста Ірпеня.

Відповідно до затвердженого перспективного плану Київської 
області до Бучанської об’єднаної територіальної громади увійш‑
ли 14 населених пунктів.

Окрім міста Буча, це два селища — Ворзель і Бабинці та 11 сіл: 
Блиставиця, Буда‑Бабинецька, Вороньківка, Гаврилівка, Здви‑
жівка, Мироцьке, Луб’янка, Раківка, Синяк, Тарасівщина, Червоне.

У процедурних процесах офіційного приєднання «першими 
ластівками» стали Блиставиця, Гаврилівка та Луб’янка. Незаба‑
ром до цього долучиться й решта зазначених населених пунктів.

ПАРТІЯ «УДАР» ВІТАЛІЯ КЛИЧКА ЙДЕ НА МІСЦЕВІ ВИБОРИ 
В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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 ПОЛІТИКА

ЛІДЕР ПОЛІТИЧНОЇ СИЛИ «ПЕРЕМОГА ПАЛЬЧЕВСЬКОГО» 
ПРЕЗЕНТУВАВ КОМАНДУ В ІРПЕНІ, БУЧІ ТА ГОСТОМЕЛІ

ЮРІЙ РИБАЛЬЧЕНКО: «ДОБРІ СПРАВИ ПОВЕРТАЮТЬСЯ СТОРИЦЕЮ»
У бучанській громаді проживає багато активних і небайдужих до розвитку міста та ОТГ людей.

М и поспілкувалися з одним із 
них  — громадським діячем, ке‑
рівником проєкту житлового 

комплексу Millennium state у  м. Буча 
Юрієм Рибальченком.

— Юрію, розкажіть трохи про себе. 
Що вас пов’язує із містом Бучею?

— Насправді народився я в Німеччині, 
в  багатодітній сім’ї військовослужбов‑
ців, але довгий час живу у Бучі. Навчав‑
ся у Бучанській школі № 4. Тут все життя 
прожили мої бабуся та дідусь, тому вва‑
жаю себе корінним бучанцем і дуже лю‑
блю це місто.

— Саме тому й вирішили займатися 
тут бізнесом?

— Так, кілька років тому я  заснував 
проєкт житлового комплексу Millennium 
та власну обслуговуючу компанію «Буча 
комфорт сервіс», яка дбає не тільки про 
готові будинки, а  й обслуговує їх при‑
леглі території на  безоплатній основі. 
Наприклад, бульвар на вул. Назарія Яремчука та алею, що 
проходить між будинками по вул. Тарасівській. Ми слідкуємо 
за автополивом, дбаємо про дитячі майданчики, косимо га‑
зони, стрижемо кущі. І щиро віримо в те, що люди це цінують.

— Чи можете ви назвати свою діяльність як забудовника 
законною?

— З тих пір як почав займатися політикою, я неодноразово 
отримував негативні закиди стосовно своєї професійної ді‑
яльності. Але хочу сказати ось що: не варто ставити клеймо 
на людині тільки тому, що вона — забудовник. Адже всі мої 
об’єкти побудовано на землі, затвердженій генпланом під ба‑
гатоквартирну забудову. Дерев ми не рубали, навпаки — са‑
дили нові, на що витратили близько 3 млн грн. Так, частина 
коштів, витрачених на соціальні проєкти, була внесена за ра‑
хунок моєї пайової участі, яку я відповідально сплатив навіть 
за ті об’єкти, які ще не побудовано. Але частина — це мій осо‑

бистий внесок у розвиток міста. Тому так, 
можу.

— Розкажіть, будь ласка, детальніше 
про ці соціальні проєкти.

— Я брав участь у  багатьох  — як фі‑
нансово, так і організаційно. Наймасш‑
табніші з них — це будівництво нового 
навчального корпусу школи № 3, в яке 
я  вклав 22,4  млн грн і яке дало змогу 
дітям навчатися лише в  першу зміну; 
нова дорога на вулиці Назарія Яремчу‑
ка (11,6 млн грн) та зелені насадження і 
автополив там (понад 1 млн грн); про‑
кладання нових сучасних інженерних 
мереж водопостачання та водовідве‑
дення для Тарасівського мікрорайо‑
ну (8,6  млн грн); спорудження станції 
знезалізнення та очищення води у Бучі 
на суму 3,7 млн грн; алея для прогулянок 
та дитячий майданчик між будинками 
по Тарасівській 8‑а та 10‑в (1,5 млн грн). 
Також я фінансово підтримую інфек‑

ційне відділення місцевої лікарні під час пандемії корона‑
вірусу. До речі, в неврологічному відділенні ми виконали 
капітальний ремонт в 17 палатах: замінили стелі, вікна та 
відновили стіни і підлогу. Крім цього, я підтримую проєкт 
будівництва житла для АТОвців. Навесні 2021  року ключі 
від нових квартир мають отримати 27 сімей ветеранів АТО.

— Чи плануєте ви балотуватися на місцевих виборах і якій 
партії надасте перевагу?

— Ті, хто пам’ятає минулі місцеві вибори (2015‑го року), 
знають, що ще 5 років тому я йшов з партією «Європейська 
Солідарність». Хотів би балотуватися саме від неї, хоча про‑
позиції були різні.

— Розкажіть трохи про свою сім’ю та свої життєві прин‑
ципи.

— Я одружений, маю двох доньок. Дружина і діти  — це 
найголовніше в моєму житті. А ще моя дружина Мар’яна — 

моя права рука, яка допомагає мені у  всьому. І надихає 
на добрі справи. Наприклад, нещодавно завдяки їй я взяв 
участь у благодійному забігу «Пробіжи — допоможи», який 
вона організовувала разом з іншими волонтерами на честь 
маленького бучанця Ромчика Головка, який бореться зі 
складною онкологічною хворобою. Він відбувся 22 серпня 
у Бучанському міському парку і нам вдалося зібрати чималі 
кошти на лікування Ромчика.

Своїми основними принципами, в першу чергу, я хотів би 
назвати відвертість з оточуючими й із самим собою, а та‑
кож добропорядність. Я вважаю, що коли берешся за щось, 
треба робити це на  максимумі своїх можливостей. І так, 
щоб це приносило користь не лише тобі, а й усім оточую‑
чим людям. Дуже сильно в житті допомагає віра в Бога (я 
— християнин). І розуміння того, що зроблені добрі справи 
повертаються сторицею, даруючи вам у рази більше, ніж ви 
віддали.

Координатором волонтерського штабу «Пере-
моги Пальчевського» в Ірпені стала Олена Вален-
тинівна Репйова, у Бучі — Ірина Федорівна Матя-
шенко, в Гостомелі — Євген Васильович Коваль.

27   серпня голова партії «Перемога Пальчев‑
ського» поспілкувався з жителями Ірпеня 
та навколишніх населених пунктів в  ірпін‑

ському парку «Дубки», та представив їм волонтерів, 
які працюватимуть в Ірпені, Бучі і Гостомелі. 

Також цього дня Андрій Пальчевський відкрив во‑
лонтерський штаб партії та завітав у  Бучу до  офісу 
інформаційної агенції «Погляд».

Волонтерський штаб партії відкрили в Ірпені на вул. 
Соборній, 185/1. Тут жителі регіону можуть поспілку‑
ватися з волонтерами та отримати роз’яснення сто‑
совно місцевих виборів, які відбудуться цієї осені.

«Ми радо чекаємо на  відвідувачів та запрошуємо 
долучатися до нашої команди», — закликає коорди‑
натор ірпінського волонтерського штабу Олена Реп‑
йова.

Офіс партії «Перемога Пальчевського» працює 
у будні дні з 9:00 до 18:00 за адресою:  
м. Ірпінь, вул. Соборна, 185/1,  (098) 7310000
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ПАЛОМНИЦТВО ДЛЯ РОДИН ЗАГИБЛИХ 
ГЕРОЇВ: БУЧАНЦІ ПОДОРОЖУВАЛИ 
СВЯТИНЯМИ ГАЛИЧИНИ ТА БУКОВИНИ
Для родин загиблих на російсько‑українській війні Героїв із різних 
куточків нашої країни організували паломницьку подорож до свя‑
тинь Галичини та Буковини. До неї долучилися й бучанці, повідом‑
ляють в БМР.

У Бучі на спорудженні сучасного спорткомплексу, що на території школи №2, 
тривають роботи. Для добудови будівлі та введення її в експлуатацію з об‑
ласного бюджету вже виділили 29 млн грн.

 СУСПІЛЬСТВО

 ОСВІТА

МІСЬКОГО ГОЛОВУ БУЧІ ВКЛЮЧИЛИ ДО 
СКЛАДУ РАДИ РОЗВИТКУ КИЇВЩИНИ
Раду утворили за розпорядженням голови Київської облдержадміністрації Василя 
Володіна.

Г олова міста Буча Анатолій Федорук увій‑
шов до складу Ради розвитку громад та 
територій Київської області. Про це по‑

відомляється на офіційній Facebook‑сторін‑
ці Бучанської міської ради.

Депутати облради, керівники управлінь 
та відділів облдержадміністрації, мери міст, 
голови ОТГ, райрад та адміністрацій працю‑
ватимуть над виконанням низки питань. Ос‑
новними завданнями Ради розвитку громад 
та територій Київської області є:

— сприяння налагодженню ефективної 

взаємодії державних органів, місцевих орга‑
нів виконавчої влади з органами місцевого 
самоврядування щодо удосконалення дер‑
жавного будівництва;

— напрацювання новітніх підходів у  сфері 
регіонального розвитку;

— сприяння ефективній реалізації рефор‑
ми місцевого самоврядування, територіаль‑
ної організації влади та адміністративно‑те‑
риторіального устрою;

— інших реформ із децентралізації влади.

ПОМЕР ВИДАТНИЙ УЧЕНИЙ 
БОРИС ПАТОН

19 с е р п н я  н а 
102‑му році 
життя помер 

президент Національ‑
ної академії наук Укра‑
їни Борис Євгенович 
Патон.

Свої співчуття з приво‑
ду цієї тяжкої для Украї‑
ни втрати вже висловив 
Президент України Воло‑
димир Зеленський.

«Металург, інженер, 
винахідник, науковець, 
викладач. Перший на-
городжений званням Героя України. Академік. Геній. 
Легенда. Є багато слів, якими можна описати Бориса 
Євгеновича Патона. Однак немає таких слів, які пов-
ною мірою могли б розкрити масштаб його постаті. І 
масштаб тієї втрати, якої сьогодні зазнала наша кра-
їна. У віці 101 року від нас пішов великий українець», — 
написав на Facebook президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, кілька років тому відомому вченому було 
присвоєно звання «Почесний громадянин Бучі».

У Бучі у Бориса Євгеновича розташована дача. Мину‑
лоріч стало відомо, що місцева влада планує створити 
музей сім’ї Патонів. Проте поки збирають на це кошти. 
Адже у 2017 році будівля постраждала від пожежі.

Борис Євгенович стверджував, що формула людського 
щастя полягає в тому, щоб твоє життя і твоя діяльність 
були потрібні людям. Ця велика особистість назавжди 
залишиться у пам’яті кожного українця.

22 серпня у Києві в клубі Кабміну відбулася церемонія 
прощання із президентом Національної академії наук 
України Борисом Патоном.

Попрощатися із видатним ученим людей прийшло чи‑
мало. Серед них були родичі, друзі, колеги, політики.

Поховали Патона на Байковому кладовищі, що у Києві.

Ж иття для рідних полеглих мужніх воїнів розділилося на до і після. Війна 
на Сході України вирвала із родин найдорожчих людей — синів, чоловіків, 
братів, батьків.

У своєму горі вони чудово ро‑
зуміють одне одного і впевнені, 
що разом легше пережити непо‑
правну втрату.

Із Бучі до  подорожі долучи‑
лися родини загиблих: мама 
Олександра Єрощенка — Наталія 
Дубчак, сестри Віталія Гончару‑
ка — Олена Печкурова та Василя 
Антоненка  — Світлана Антонен‑
ко, Надія Присухіна, Анатолій 
Пасічник  — батько Віктора Па‑
січника.

Під час паломництва його 
учасники відвідають святі міс‑
ця, проведуть спільні панахиди 
з родинами загиблих Коломиї, 
Чернівців.

Цей захід організував Депар‑
тамент військового капеланства 
Патріаршої курії УГКЦ у  рамках 
проекту духовної та психологіч‑
ної підтримки родин загиблих.

Фото: БМР

НОВИЙ СТАРТ: У БУЧІ ДОБУДОВУЮТЬ 
СУЧАСНИЙ СПОРТКОМПЛЕКС

28  липня відбулася перша виробнича нарада за участю замовників будівництва, про‑
єктантів, підрядників, повідомили в прес‑службі БМР.
Варто зазначити, що досить довго цей об’єкт простоював без фінансування.

Для завершення робіт на ньому та введення його в експлуатацію з обласного бюджету вже 
виділили 29 млн грн.

Також із міського бюджету передбачили співфінансування на суму 20 млн грн.
Кошти планують витратити на облаштування спортивних майданчиків, скверу із автостоян‑

кою, вуличне освітлення, полив зелених насаджень.

С учасна європейська освіта не‑
можлива без продуманої стра‑
тегії розвитку освітньої галузі, а 

також кваліфікованих та вмотивова‑
них викладачів. У цьому переконана 
викладач IT‑технологій Тетяна Ліпін‑
ська

Система управління се‑
редньою освітою, яка до‑
недавна існувала в Укра‑
їні, не найкращим чином 
впливала на якість та до‑
ступність освітніх послуг, 
особливо це стосується 
сіл та невеликих міст. При‑
чиною такого стану справ 
було те, що управлінські 
повноваження належали 
не органам місцевого са‑
моврядування, а держав‑
ним адміністраціям. Саме 
реформи децентралізації 
й освіти, запроваджені за 
часів президентства Пе‑
тра Порошенка, передають  
повноваження громадам 
та змінюють розподіл фінансування. 
Таким чином, ОТГ отримують більше 
можливостей для створення сучасно‑
го інноваційного освітнього простору.

Місто Буча стрімко розвивається, але 
паралельно з демографічним приро‑
стом зростає попит на дитячі садочки 
та школи. Навчальні заклади, розта‑
шовані у середмісті, перенавантажені 
за кількістю учнів на 150‑280%. Напри‑

клад, черга у дитсадки комунальних 
закладів тут становить близько 2000 
осіб. Водночас заклади віддалених 
районів міста та населені пункти ОТГ 
наповнені відповідно спроможності 
закладу або навіть менше. 

Це дає привід припускати, що рівень 

освітніх послуг та технічні умови на‑
вчальних закладів суттєво відрізня‑
ються, що ставить перше завдання 
перед органами місцевого самовря‑
дування – не лише побудувати нові 
школи та садочки, а й створити рівні 
умови розвитку існуючих закладів 
освіти всіх форм власності. Кожний 
мешканець об’єднаної громади пови‑
нен мати доступ до якісної шкільної 

освіти, послуг інклюзивно‑ресурсних 
центрів, закладів дошкільної та по‑
зашкільної освіти. Для розвитку ін‑
дивідуальних здібностей дитини по‑
трібно створити інноваційні центри 
розвитку, STEM‑лабораторії, ІТ‑цен‑
три, сучасні спортивні комплекси. 

Але, звісно ж, ключова 
роль у розвитку освіти 
належить учителю. Через 
його діяльність досягаєть‑
ся реалізація державної 
політики як у створенні 
інтелектуального потенці‑
алу нації, так і становленні 
кожної окремої особисто‑
сті. Тому друге завдання 
для органів місцевого са‑
моврядування – це роз‑
робка програми стимулів 
для мотивації педагогіч‑
них працівників. Ми маємо 
створити такі умови, щоб 
випускники педагогічних 
вищих навчальних закла‑
дів не лише обирали за‑

клади освіти нашої громади, а й буду‑
вали освітню кар’єру протягом життя 
саме в Бучанській ОТГ. 

Нова епоха породжує попит на нові 
підходи в освіті. Вони потребують 
значної акумуляції коштів та ресур‑
сів, а головне – грамотного управ‑
лінського підходу, стратегічного 
планування, контролю та прозорого 
фінансування.

БУЧАНСЬКА ОТГ МАЄ НАДАВАТИ ЯКІСНІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ 
КОЖНІЙ ДИТИНІ
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Пасажира, який був «під мухою», не влаштувала 
вартість проїзду. Житель міста Бучі, який вбив співмешканку, 

проведе 12 років за ґратами.

ВАРТІСТЬ ПРОЇЗДУ: НЕТВЕРЕЗИЙ 
ПАСАЖИР ПОБИВ ТАКСИСТА ТА 
ВІДІБРАВ ГРОШІ

ВБИВСТВО У БУЧІ: 
ЧОЛОВІК ПРОВЕДЕ 12 РОКІВ 
ЗА ҐРАТАМИ

 7 серпня, БУЧА. Вранці на пішо‑
хідному переході неподалік від від‑
ділення «Укрпошти» та ТЦ «Пасаж» 
збили людину. За словами очевидців, 
пішохід від сили удару відлетів на 
кілька метрів. Очевидцями події ста‑
ли журналісти ІА «Погляд». Свідки 
події зазначають, що пішохід від сили 
удару відлетів на кілька метрів. На 
щастя, він зміг встати. Йому одразу 
викликали «швидку».
 9 серпня, КИЇВЩИНА. Ввечері на 
Житомирській трасі неподалік від сіл 
Капітанівка та Мила зіштовхнулися 
автівки Opel та Kia. За попередніми 
даними, водій Kia перелаштовувався 
з лівої смуги у правий ряд та не пере‑
конався у безпеці. А водій Opel у цей 
час рухався по смузі розгону з пере‑
вищенням швидкості. В результаті 
цього і виникла аварія. Внаслідок ДТП 
автомобіль Kia перекинувся на дах. У 
Kia в салоні знаходилася дитина, але, 
на щастя, ніхто не постраждав. При 
спілкуванні з водієм Opel була підоз‑
ра на алкогольне сп’яніння. Тест на 
драгері показав 0,87 проміле.
 15 серпня, БУЧА. Поліція викрила 
жительку міста Буча, яка створила 
приватний канал в одному з ме‑
сенджерів мережі інтернет, де на 
«замовлення» користувачів збу‑
вала та розповсюджувала контент 
порнографічного характеру. Ціна 
одного такого відео становила 1500 
гривень. Протягом трьох місяців 
за жінкою слідкували правоохо‑
ронці, документуючи протиправну 
діяльність 32‑річної зловмисниці. І, 
зрештою, за ухвалою суду провели 
санкціонований обшук за місцем 
проживання жінки, де вилучили 
комп’ютерну техніку, банківські 
картки,  гроші та інші предмети 
злочинної діяльності, які вико‑
ристовувались для знімання фото 
та відео роликів порнографічного 
характеру. Жінці мають оголосити 
підозру за ч. 3 ст. 301, а це означає, 
що їй загрожуватиме позбавлення 
волі на строк від трьох до семи ро‑
ків з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років.
 19 серпня, БУЧА. Ввечері на пе‑
рехресті вул. Києво‑Мироцької та 
Качинського сталася серйозна ДТП: 
легковик зіткнувся з вантажівкою. 
Були потерпілі.
 18 серпня, КИЇВЩИНА. О 17:20 у 
Гостомелі по вул. Остромирській ви‑
явили вибухонебезпечний предмет. 
На місці знахідки працівники ДСНС 
встановили, що даний вибухоне‑
безпечний предмет – це  артилерій‑
ський снаряд часів минулих війн. Ір‑
пінський відділ поліції взяв його під 
охорону до прибуття піротехнічного 
підрозділу ГУ ДСНС Київщини.
 20 серпня, БУЧА. Під час відпра‑
цювання території обслуговування 
правоохоронці виявили у 30‑річно‑
го бучанця два велосипеди. Їх по‑
ходження чоловік пояснити не зміг. 
Також не надав будь‑яких докумен‑
тів на згадані транспортні засоби. 
Відомо, що його раніше судили за 
численні крадіжки. Ірпінські пра‑
воохоронці шукають власників цих 
вилучених велосипедів.
 22 серпня, КИЇВ. 22 серпня на 
хабарі затримали двох посадовців 
обласної поліції. За даними ГУ СБУ у 
м. Києві та Київській області, право‑
охоронець вимагав 10 тисяч доларів 
США від місцевого підприємця за 
закриття кримінального проваджен‑
ня через незаконне користування 
надрами. Гроші слідчий погодився 
брати частинами через посередника 
‒ начальника відділу дізнання іншо‑
го райвідділу. Обох фігурантів опе‑
ративники спецслужби затримали в 
службових кабінетах після передачі 
частини хабара ‒ 7 тисяч доларів. 
Тривають слідчі дії. Встановлюється 
причетність інших посадовців полі‑
ції до функціонування корупційної 
схеми.

 КРИМІНАЛ ТА СИТУАЦІЇ
КИДАВСЯ З НОЖЕМ — ОТРИМАВ КУЛЮ: КОНФЛІКТ 
МІЖ ЖИТЕЛЕМ ВОРЗЕЛЯ ТА ГРОМАДЯНИНОМ ГРУЗІЇ
Житель Ворзеля підстрелив громадянина Грузії, який під час сварки накинувся на ньо‑
го із ножем. Нещодавно цей іноземець порізав згаданого ворзельця. Посеред ночі у Бучі в автомобілі, 

що знаходився на парковці по‑
близу багатоповерхівок, голосно 
грала музика. Тепер «меломану» 
доведеться заплатити штраф.

У НЕТВЕРЕЗОЇ МАТЕРІ ТИМЧАСОВО ВИЛУЧАЛИ ДІТЕЙ ТА 
ВІДПРАВЛЯЛИ ДО МЕДЗАКЛАДУ

 НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ

БУЧАНЦЯ 
ОШТРАФУВАЛИ 
ЗА ГУЧНУ МУЗИКУ

У Бучі фахівці виявили факт неналежного виховання двох малолітніх дітей. Їхня матір, яка зловживає алкоголем, залишила відкри-
тою вигрібну яму, чим наразила своїх нащадків на небезпеку. Діточок тимчасово відвезли до медзакладу.

П равоохоронці повідомили, що за вчинен‑
ня хуліганських дій із застосуванням зброї 
працівники Ірпінського відділу поліції за‑

тримали 33‑річного жителя Ворзеля (у порядку 
ст. 208 КПКУ).

Зазначається, що конфлікт між ним та 52‑річ‑
ним громадянином Грузії, який свого часу вже 
мав проблеми із законом, виник три тижні тому.

Тоді на ґрунті неприязних стосунків іноземець 
наніс опоненту ножові непроникаючі поранен‑
ня.

Поліція за фактом спричинення легких тілес‑
них ушкоджень відкрила кримінальне прова‑
дження.

Цікаво, що цього разу внаслідок чергової свар‑
ки громадянин Грузії знову накинувся на  вор‑
зельця із ножем.

Під час бійки той дістав пристрій для відстрілу 
гумовими кулями і вистрілив у  бік нападника. 
Потерпілого іноземця доправили до лікарні, де 
надали медичну допомогу.

На місці події працювали слідчо‑оперативна 
група та група реагування патрульної поліції Ір‑
пінського ВП.

Слідчі за  фактом стрілянини відкрили кримі‑
нальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) 
ККУ. Її санкція передбачає позбавлення волі від 
трьох до семи років.

Я к поінформували в  Ірпінському 
відділі поліції, місцеві жителі Бучі 
повідомили правоохоронцям, що 

у нічний час по вул. Бориса Гмирі у ма‑
шині голосно грає музика.

На місці події правоохоронці зафіксу‑
вали факт порушення тиші з автомобі‑
ля, що перебував на парковці поблизу 
багатоквартирних будинків.

Тепер «меломану» доведеться запла‑
тити штраф в розмірі від 85 до 255 грн.

Нагадаємо, що у  нічний час із 
22:00  до  8:00  забороняється гучно 
слухати музику, співати, кричати або 
здійснювати іншу діяльність у  житло‑
вих приміщеннях, дворах, парках та 
інших громадських місцях, яка спричи‑
няє надмірний шум та може заважати 
оточуючим.

10 серпня фахівці центру соці‑
альних служб для сім’ї, дітей 
та молоді, служби у  справах 

дітей та сім’ї Бучанської міської ради та 
інспектори з ювенальної превенції Бу‑
чанського відділення поліції провели 
спільний рейд.

Вони виявили факт неналежного ви‑
ховання двох малолітніх дітей — жите‑
лів міста.

Виявилося, що їхня матір, яка злов‑
живає спиртним, захотіла почистити 
вигрібну яму зі стоками, що знаходить‑
ся на території приватної садиби.

Вона її відкрила та начебто забула за‑
крити. Унаслідок цього виникла загро‑
за життю та здоров’ю двох маленьких 
синів — 2015 та 2017 років народження.

Оскільки матір перебувала у стані силь‑
ного алкогольного сп’яніння, вирішили 
негайно доправити хлопців на тимчасове 
перебування до медичного закладу, щоб 
запобігти можливому нещастю.

Я к повідомляють в поліції Київщини, у серпні в Бучі під час розра‑
хунку за надані послуги між пасажиром, який перебував у  стані 
сп’яніння, та водієм виник конфлікт, пов’язаний із їх вартістю.

Коли аргументи у чоловіка закінчилися, він декілька разів ударив во‑
дія та відкрито викрав гроші з машини.

Зловмисника, який зник у  невідомому напрямку, згодом затримали 
працівники сектора реагування патрульної поліції та бійці полку поліції 
особливого призначення.

Виявилося, що це 34‑річний місцевий житель. Поліцейські його затри‑
мали.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до шести 
років.

І рпінський відділ Ки‑
є в о ‑ Св я то ш и н с ь к о ї 
місцевої прокуратури 

підтримав публічне обви‑
нувачення у  криміналь‑
ному провадженні від‑
носно 36‑річного жителя 
Бучі за  фактом вбивства 
співмешканки (ч.  1  ст. 
115  КК України). Про це 
повідомляє пресслужба 
прокуратури Київської об‑
ласті.

У суді прокурор довів, що 
у травні 2017 року чоловік, 
перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час сварки зі сво‑
єю співмешканкою за місцем їхнього спільного проживання наніс 
їй два удари ножем по тілу. Від отриманих тілесних ушкоджень жін‑
ка померла.

Під час розгляду справи в суді свою вину обвинувачений не ви‑
знав.

Ірпінський міський суд, дослідивши обставини події та заслухав‑
ши показання сторін, погодився із доводами обвинувача і визнав 
чоловіка винним в  інкримінованому злочині. Вироком суду від 
6 серпня 2020 року його засуджено до 12 років позбавлення волі.
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КРИЖАНА КРАСА: ФОТОРЕПОРТАЖ ЖИТЕЛЯ БУЧІ ЄВГЕНІЯ 
ПРОКОПЧУКА ІЗ ЛЬОДОВИКОВОЇ ПЕЧЕРИ АНТАРКТИДИ

ДЕ ЗНАХОДИТЬСЯ НАЙБІЛЬШИЙ ПРАПОР У 
БУЧАНСЬКІЙ ОТГ?

У БУЧІ ВИПУСКНИКАМ ВРУЧИЛИ 16 МЕДАЛЕЙ

ФЛЕШМОБ «ПРАПОР У ВІКНІ!»

Цьогоріч у Києві монтували найбільший прапор України, на‑
томість в Бучанській громаді є свій «рекордсмен».

13 випускників Бучанської ОТГ закінчили навчання із золотими медаля‑
ми, а 3 — зі срібними.

У місті триває підготовка до святкування Дня Бучі, що відбудеться 19‑
20 вересня.

До Дня Державного Прапора України у Бучі провели флешмоб 
«Прапор у вікні»!

В же чотири роки жовто‑блакитний стяг, символ української держави, майо‑
рить та зустрічає сотні тисяч автомобілістів. Прапор у Ворзелі — справжній 
«рекордсмен»: найвищий та найбільший у Бучанській ОТГ.

Прапор розміром 8х4 метра встановили на найвищому тоді в Україні флагштоку 
висотою 35 м 23 серпня 2016 року.

Варто зазначити, що цьогоріч напередодні 29‑ої річниці незалежності України 
у  столиці над пагорбами постав найбільший головний прапор України. Висота 
флагштоку становить майже 90 м, важить прапор 32 тонни та має розміри полот‑
нища 16х24 м.

І хоча «рекорд» побито, прапор у Ворзелі залишається найбільшим та найвищим 
у Бучанській громаді.

У день державного свята бучанців та жителів всіх населених пунктів громади 
вивісили у вікні державний прапор.
«Просимо вивісити на вікнах та балконах своїх помешкань синьо-жов-

ту символіку, продемонструвавши таким чином повагу до державних сим-
волів України. До  акції закликаємо долучитись навчальні заклади устано-
ви, підприємства, магазини, ресторани і кав’ярні», — повідомила Бучанська 
міська рада.

Умови участі у флешмобі були дуже простими, для цього потрібно було вивісити 
чи встановити прапор, сфотографувати і розмістити фото у Facebook з хештегом 
#МійПрапор.

«Нехай це стане ще однією нашою спільною традицією, яка об’єднає бучанську 
громаду!», — закликали у міськраді.

ДО ДНЯ МІСТА ВИЗНАЧАТЬ ПОЧЕСНИХ 
ГРОМАДЯН

В Бучі розпочався прийом документів 
у письмовій формі від керівників уста‑
нов, організацій, громадських лідерів 

з пропозиціями кандидатур для присвоєн‑
ня звання «Почесний громадянин Бучі».

«Незмінною залишається одна традиція, 
хоча інші щороку змінюються і доповню-
ються. У  нинішньому році на  проведення 
заходів суттєво вплине карантин. Проте 
ці обмеження не вплинуть на нагороджен-
ня і відзначення людей, що вносять вклад 
у  розвиток міста», — зазначають у  міськ‑
раді.

Документи подавати необхідно у  загаль‑
ний відділ БМР, телефон для довідок: 49 465.

У місті Буча на  Київщині випускникам 
шкіл об’єднаної територіальної громади 
вручили медалі. Про це повідомляє Бу‑

чанська міська рада.
Із золотими медалями закінчили навчання 

у закладах освіти громади:
НВК № 2: Дмітрієва Валерія Олександрівна;
НВК № 3: Волкова Олександра Дмитрівна; 

Ольшевський Максим Олександрович; Чеса‑
новська Ілона Антонівна;

НВК № 4: Лісовська Анастасія Олексіївна; Ру‑
бан Марія Віталіївна;

СЗОШ № 5: Маньківська Катерина Олексан‑
дрівна; Павленко Тетяна Дмитрівна; Приходь‑
ко Олеся Олегівна;

Бучанська Українська гімназія: Ожогіна 
Христина Максимівна; Халімова Селіме Айде‑
рівна; Харитончук Кароліна Ігорівна;

Гаврилівський ЗЗСО № 8: Григоренко Назар 
Борисович.

Срібні медалі отримали:
Крочак Вероніка Сергіївна — НВК № 3;
Мельниченко Дарія Олександрівна — НВК № 4;
Нечипоренко Дар’я Василівна — НВК № 4.

Це  — одна з перших 
перемог у житті юнаків 
та дівчат. Незважаючи 
на  те, що в  цьому році 
вони змушені були на‑
вчатися онлайн, випус‑
кники навідмінно скла‑
ли зовнішнє незалежне 
оцінювання і отримали 
медалі.

Бажаємо усім випус‑
кникам успіхів!

Я к повідомляє наш земляк, для того, аби знайти вхід 
до  печери, учасникам 25‑ї української антарктичної 
експедиції довелося зняти двометровий шар снігу.

На станції «Академік Вернадський» світовий день ще 
не достатньо тривалий для таких робіт.

Але антарктичні спелеологи все ж спустилися до печери. 
Тепер і в нас є чудова можливість помилуватися цією кри‑

жаною красою.
Нагадаємо, бучанець Євгеній Прокопчук, який увійшов 

до складу 25‑ї Української антарктичної експедиції, працює 
там системним адміністратором зв’язку.

До речі, за всі роки існування експедиції, цьогорічна — це 
наймолодший колектив. Наполовину «загін» складається 
з новачків, серед яких і дві жінки. Визначальними крите‑
ріями ретельного відбору до  команди з 12  фахівців були 
професійні навички, досвід роботи, фізична і психологічна 
готовність.

У Прокопчука є досвід налагодження радіозв’язку в зоні 
АТО упродовж двох років, виготовлення столярних виробів 
для відкриття ветеринарної клініки, годівниць для птахів 
тощо.

Учасники 25‑ї української антарктичної 
експедиції, у складі якої в Антарктиді пе‑
ребуває бучанець Євгеній Прокопчук, відко‑
пали вхід до льодовикової печери
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Народний аматорський колектив «Блистав‑
чанка» із с. Блиставиця (Бучанська МОТГ) по‑
сів перше місце у Всеукраїнському дистанцій‑
ному багатожанровому фестивалі «Перлина 
України» у номінації — народний вокал.

24 серпня легендарний симфонічний оркестр виступив у Бучі.Першого вересня 800 дітей сядуть за нові парти.

12-13 вересня Буча зустрічатиме акварелістів зі всієї України.

«ПЕРЛИНА УКРАЇНИ»: 
ЧЕРГОВА ПЕРЕМОГА 
«БЛИСТАВЧАНКИ» З БУЧАНСЬКОЇ 
МОТГ

СТАЛО ВІДОМО, ЯКІ ХУДОЖНИКИ ВІЗЬМУТЬ УЧАСТЬ 
У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ПЛЕНЕРІ В БУЧІ

НОВА ШКОЛА В БУЧІ СТАНЕ НАЙКРАЩОЮ 
НА КИЇВЩИНІ

ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПРОЙШОВ ПІД ЧАРІВНІ 
АКОРДИ LORDS OF THE SOUND

П ро завершення будівництва нової 
школи у  м. Буча на  своїй сторінці 
у  Facebook повідомила народний 

депутат України Ольга Василевська‑Смаг‑
люк.

Народна обраниця зазначила, що на‑
вчальний заклад, який на День Незалеж‑
ності відвідав міністр розвитку громад та 
територій Олексій Чернишов, оцінений 
урядовцем як найкращий в Київській об‑
ласті.

В сучасній бучанській школі перший 
дзвоник у  вересні пролунає для 800  уч‑
нів. Класи навчального закладу обладна‑
но інтерактивними екранами, системами 
для вивчення іноземних мов, комп’юте‑
рами. Також у школі є стадіон, ігрові май‑

данчики, ліфт, спортзал, актовий зал, 
бібліотека, їдальня та майстерня. Та го‑
ловною родзинкою закладу є його енер‑
гоефективність. Школа обладнана енер‑
гозберігаючими сонячними панелями.

Школу було збудовано в  рамках Про‑
грами Президента України «Велике бу‑
дівництво». Тож інспектували навчаль‑
ний заклад посадовці як з області, так і 
з уряду.

«Перевірка показала, що будівель-
ні роботи та організаційні процеси 
не обійшлися без недоліків, але вони ви-
правні, до  початку нового року все має 
бути вирішено. Обидва навчальні закла-
ди 1  вересня відкриють свої двері для 
дітлахів», — зазначають в КОДА.

Г оловна особливість Lords of the Sound в  тому, що їх виступ  — це не  просто музика, 
а повноцінне шоу, де кожна пісня супроводжується унікальним відеорядом, світловими 
шоу і живим вокалом від кращих голосів України. Майже неможливо двічі опинитися 

на однаковому виступі оркестру. Музиканти постійно розширюють свій репертуар, додають 
нові елементи шоу, театралізовані постановки та спецефекти.

Виступ у Бучі легендарного, знаного у всьому світі симфонічного оркестру був феєричним. 
Це було справжнє шоу, сповнене візуальними ефектами. У Літньому театрі в Бучанському 
міському парку Lords of the Sound виступив разом з солістами Ярославом Радіоненком і 
Маргаритою Мелешко, виконавши найкращі музичні композиції з різних програм.

До речі, настільки амбітна назва колективу співзвучна з найвідомішою кінотрилогією 
The Lord of the Rings. Це виклик, який музиканти кинули самі собі, який пробуджує по‑
чуття відповідальності перед глядачами та одночасно задає тон майбутнього творчого 
розвитку.

В арто зазначити, що цього 
літа це не  перша перемога 
«Блиставчанки». Додало‑

ся нових нагород до  митецької 
скарбнички народного аматор‑
ського колективу ще червні. Тоді 
«Блиставчанка» виборола перше 
місце на міжнародному фестивалі 
«Україна Єднає Світ» та приз гля‑
дацьких симпатій і третя сходинка 
на Folk Championship.

Вітаємо добре відомий на  тере‑
нах нашої країни колектив з чер‑
говою перемогою та бажаємо но‑
вих звершень!

В осени у Бучі відбуватиметься 
Всеукраїнський пленер аква‑
релістів, які створять живо‑

писні серії на полотні. Наразі стало 
відомо, які художники візьмуться 
участь у заході, що пройде на почат‑
ку осені.

Як повідомили в Бучанській місь‑
кій раді, в пленері акварелістів 
«Мистецька Буча» візьмуть участь 
талановиті художники з дев’яти об‑
ластей України:

• Максим Кісільов (м. Олександрія, 
Кіровоградська обл.);

• Галина Отчич (м. Львів);
• Ольга Варналі (м. Одеса);
• Віра Мухіна (м. Чернігів);
• Валентина Ареп’єва (м. Дніпро);
• Катерина Кондратьєва (м. Іва‑

но‑Франківськ);
• Алла Міроненко (м. Одеса);
• Яна Сіхневич (м. Житомир);

• Оксана Веклій (с. Чемерівці, Хмель‑
ницька обл.).

Київщину та столицю представлятимуть:
• Олена Турська (м. Київ);

• Ірина Сулейманова (с. Гора);
• Яна Власко (м. Бориспіль);
• Олена Гур’єва (м. Бориспіль);
• Олена Рубльова (м. Київ);
• Ганна Ренькас (м. Київ);
• Олена Діденко (м. Київ);
• Світлана Клименко (м. Київ);
• Юлія Тацко (м. Київ);
• Олена Колотова (м. Київ);
• Людмила Степанян (м. Бориспіль);
• Ганна Пилипенко (м. Київ);
• Марина Маленюк (м. Київ);
• Наталія Гаврик (м. Бровари);
• Ігор Трохименко (м. Київ).
Натомість із Бучанського району 

участь візьмуть такі художники:
• Ніна Захарова (м. Буча);
• Юлія Дейнека (м. Буча);
• Віталія Кальмуцька (м. Буча);
• Катерина Буряк (смт Гостомель);
• Оксана Лупич (смт Ворзель).
Куратор пленеру: Людмила Степанян.

У Ворзелі розпочали ремонтні роботи з елемен‑
тами відновлення первісного вигляду балкона па‑
радного входу «Уваровського дому».

РЕМОНТ «УВАРОВСЬКОГО ДОМУ»: у Ворзелі 
відтворюють балкон архітектурної перлини

П ланують відновити металоконструкції балкона, зробити 
водонепроникне покриття та встановити нове огоро‑
дження, що виготовили за старовинними світлинами ча‑

сів спорудження будівлі.
Роботи виконують за рахунок селищного бюджету та меценат‑

ської допомоги.
До речі, не так давно у Ворзелі обговорили основні питання 

щодо розробки проєкту на грантову програму Євросоюзу, у лоті 
по культурі, в розмірі від 400 тис. євро.

У його рамках розглядають ремонт будівлі Центру культури 
«Уваровський дім», додаткове облаштування локації в парку і 
перетворення його на культурний центр та туристичну дести‑
націю (територія, що приваблює відвідувачів).
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 СПОРТ

ВПЕРШЕ — З ГЛЯДАЧАМИ: У БУЧІ ВІДБУВСЯ ІІІ ЕТАП КУБКУ З МОТОКРОСУ
22 серпня місто Буча приймало спортсменів на «залізних конях» на ІІІ етапі Відкритого кубку з мотокросу.

У Луб’янці (Бучанська ОТГ) паралельно із капі‑
тальним ремонтом приміщення місцевої школи 
облаштовують спортивний майданчик.

Наставники Бучанського центру позашкільної роботи провели для своїх вихованців тренування на воді 
з використанням катамарану.

23 серпня у Стамбулі відбувся заплив через Бос‑
форський пролив, у якому взяли участь 1765 плав‑
ців з 34 країн світу.

У часть у змаганнях взяли 140 спортсменів, які 
були учасниками двох попередніх етапів. 
Принципово відрізнявся третій  — від попе‑

редніх тим, що вперше у поточному році змагання 
на трасі спортивно‑технічного клубу «Сона» про‑
йшли із глядачами.

Через карантинні обмеження цьогоріч частину 
змагань відмінили, перенесли, іншу — провели без 
глядачів.

Тож нарешті любителі мотогонок змогли насо‑
лодитися ревінням моторів, шаленим драйвом 
та майстерним керуванням учасників, серед яких 
були й спортсмени з Молдови.

Тепер на фіналістів чекає заключний етап кубку 
з мотокросу, який має відбутися 26 вересня також 
у Бучі.

До речі, цікаво знати, що наймолодшими учас‑
никами попередніх етапів стали п’ятирічна Поліна 
Семенюк із міста Кременчук та Назар Гребельний з 
міста Тростянець. А в класі «Ветеран‑2» перше міс‑
це два рази поспіль посів легендарний Олександр 
Морозов. У віці 58 років спортсмен не поступається 
першістю молодшим спортсменам. Фото: СТК «Сона»

СПОРТМАЙДАНЧИК У 
ЛУБ’ЯНЦІ: РОЗВИТОК 
БУЧАНСЬКОЇ ОТГ

З ВЕСЛАМИ НА КАТАМАРАНІ: ТРЕНУВАЛЬНИЙ ЗБІР НА ВОДІ У БУЧІ

БУЧАНЦІ ГОТУЮТЬ ЧЕМПІОНІВ: «СРІБЛО» У ЗАПЛИВІ ЧЕРЕЗ 
БОСФОРСЬКИЙ ПРОЛИВ

Б удівництво такого багатофункціонального спортив‑
ного майданчика триває у рамках програми «Київ‑
щина спортивна» на 2017–2020 роки.

Роботи проводять на умовах співфінансування. Так, об‑
лаштування об’єкта — за рахунок місцевого бюджету, а за‑
купівля спортивного обладнання — коштом обласного.

Як зазначають в Бучанській міській раді, сучасний спор‑
тивний майданчик будують паралельно із капітальним 
ремонтом приміщення місцевої школи.

Д руге місце у запливі посіла Анна Пасічник, яку підго‑
тував до змагань тренер із Бучі, який працював учите‑
лем фізкультури в одній із шкіл міста. Тепер родинний 

дует святкує чергову перемогу, повідомляє БМР.
Це був 32‑й міжконтинентальний заплив 2 Kıta 1 Yarış че‑

рез Босфор (довжиною 6,5 км). Анна Пасічник вже не впер‑
ше бере участь у змаганнях, перепливаючи пролив із Азії 
до  Європи. Торік вона також фінішувала другою і розра‑
ховувала цього разу на  «золото», але головні перемоги 
спортсменки ще попереду.

Ц ей захоплюючий збір відбувся наприкін‑
ці липня на озері, що розташоване у Бучі на 
Склозаводському масиві, під орудою керівни‑

ка центру Андрія Куцевалова.
Територія у цьому районі багато років поспіль 

слугує місцем, де проводять всеукраїнські змаган‑
ня велокоманд, військово‑патріотичну гру «Сокіл 
(«Джура»).

Цього разу дітей різних вікових груп навчали пра‑
вилам поводження на воді.

Цікавим виявилося плавання на катамарані, адже 
багато хто вперше тримав весло у руках.

Водночас учасники тренувального збору долучи‑
лися до прибирання сміття на березі озера. Бо кожен 
з нас має дбайливо ставитися до природи.

Захід пройшов у дружній, творчій, спортивній, то‑
вариській атмосфері та додав дітям нових вражень.

Джерело: пресслужба Бучанської міської ради
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 ГОРОСКОП СВЯТО

Перший місяць осені обіцяє бути динамічним. Не 
обійдеться без труднощів, але більшість знаків 
знайдуть шляхи їх усунення.

Вересень

 ЛІТО В БАНКАХ

ПОМІДОРИ З ЯБЛУКАМИ

КАБАЧКИ ПО-КОРЕЙСЬКИ

1 кг чистих помідорів, 1 кг яблук, листя смородини.
Для маринаду: 1 л води, 100 г цукру, 80 мл яблучного оцету, 

30 г солі.
На дно стерилізованих банок 

(1 л) складіть листя смородини, 
шматочки яблук та помідори. 
Воду закип’ятіть з цукром і сіллю, 
влийте в банки, накрийте стилі‑
зованими кришками і залиште 
на 10 хв. Потім маринад влийте 
в каструлю, закип’ятіть, влийте 
оцет і повторно залите киплячим 
маринадом. Закатайте.

3 кг кабачків, 0,5 кг моркви, 0,5 кг цибулі, 2 ст.л. солі, 200 г цу-
кру, одна пачка приправи для корейської моркви, дві головки 
часнику, 100 мл оцту, олія.

Овочі почистіть, 
промийте, обсушіть. 
Кабачки і моркву 
натріть на тертці 
для корейської мор‑
кви. Цибулю подріб‑
ніть, часник натріть. 
Складіть всі інгреді‑
єнти в каструлю, до‑
дайте спеції, часник, 
оцет і олію. Добре 
перемішайте все і 
закип’ятіть. Прова‑
ріть 5‑7 хвилин, по‑

мішуючи, розкладіть в банки і стерилізуйте 20 хвилин в кипля‑
чій воді, після чого закатайте.

Овен. Для вас у верес‑
ні на перший план вий‑
дуть робота і відносини 

в  колективі. Не  відмовляйте 
в допомозі колегам — завдяки 
цьому ви зможете дещо підко‑
ригувати у ваших стосунках.

Телець. Початок осе‑
ні  — дуже діловий пе‑
ріод для вас. Вашим 

кредо стане слово «треба», і 
відповідальність візьме верх 
над легковажними бажаннями.

Близнюки. Всі події 
вересня у  вас будуть, 
в  основному, крутити‑

ся навколо сімейних справ і 
взаємин з родичами. Важли‑
ві справи відкладіть на другу 
половину вересня — коли ви 
будете грунтовно підходити 
до  вирішення будь‑яких пи‑
тань.

Рак. Початок осені для 
вас можна охарактери‑
зувати так: через терни 

до  зірок. Будуть напружені 
моменти, наприклад, в робо‑
ті, але ви цілком зможете їх 
подолати.

Лев. У вересні основна 
причина для вашого 
занепокоєння  — діло‑

ве партнерство. Всі контрак‑
ти, юридичні документи і до‑
говори ретельно перевіряйте.

Діва. На  початку осені 
підвищена збудливість 
може негативно по‑

значитися на  вашій працез‑

датності. Стримуйте дратів‑
ливість, щоб не  нажити собі 
неприємностей.

Терези. Вересень вам необ‑
хідно почати з підве‑
дення підсумків. Ви 
можете зіткнутися з 

недоліками і помилками ми‑
нулого, які саме час виправ‑
ляти.

Скорпіон. Перший мі‑
сяць осені здивує вас 
незвичністю і нови‑

зною. Намагайтеся в  пов‑
ній мірі скористатися можли‑
востями, які вам запропонує 
доля.

Стрілець. У вересні 
вам слід скористатися 
сприятливим розташу‑

ванням зірок, щоб вдосталь 
насолодитися романтикою і 
чуттєвістю відносин.

Козеріг.  На  початку 
осені ваша активна ді‑
яльність викличе чи‑

мало пліток і інтриг, але ви 
не станете помічати такі дріб‑
ниці.

Водолій. Перший осін‑
ній місяць пройде 
для вас у  стилі ретро. 

Вам доведеться повернутися 
до давніх справ і планів, а та‑
кож зустріти старих знайомих.

Риби. Ваша осінь поч‑
неться досить дина‑
мічно. Не  залишайте‑

ся на самоті — зараз для вас 
важлива компанія.

 ОСВІТА

ДО ШКОЛИ — ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ
• у «зеленій» та «жовтій» зонах вчителі можуть не ви‑

користовувати масок під час уроку;
• у регіонах «помаранчевої» зони вчителям під час ви‑

кладання рекомендують використовувати захисні щит‑
ки;

• якщо вчитель виявив удома, що в нього/неї темпе‑
ратура вище 37,2, потрібно попередити про це безпо‑
середнього керівника та не виходити на роботу. Також 
необхідно звернутися по медичну допомогу;

• директор відповідає за те, щоб у медичному пункті 
школи були безконтактні термометри, дезінфектори, 
антисептики для рук, засоби гігієни та індивідуального 
захисту;

• директор розробляє маршрут та розклад, за яким 
учні приходять у школу. Це потрібно зробити так, щоб 
уникнути скупчень. Наприклад, у розкладі занять необ‑
хідно передбачити можливість різного часу початку та 
закінчення занять (перерв) для різних класів та груп. За 
можливості, проводити деякі заняття на свіжому повітрі;

• до закладу не допускаються батьки чи опікуни, окрім 
тих, хто супроводжують учнів з інвалідністю;

• вчителі перед уроками опитують учнів щодо самопо‑
чуття. Якщо в учня виявляють ознаки респіраторних за‑
хворювань, він одягає маску та його тимчасово ізолюють 
в спеціально відведеному приміщенні. Про це інформу‑
ють батьків та спільно вирішують, чи скеровувати дити‑

ну до медзакладу. Приміщення, 
де була дитина, провітрюють та 
дезінфікують;

• якщо в учня виявили COVID‑19, 
усі його/її однокласники потре‑
бують самоізоляції;

• учнів допускають до приміщення школи за наявності 
маски або респіратора. На заняттях вони можуть їх не 
використовувати. Для пересування закладом маски або 
респіратори використовувати необхідно всім, крім учнів 
1–4 класів;

• на всіх входах до школи необхідно створити місця для 
дезінфекції рук, які позначають яскравим вказівником 
про правила дезінфекції (банер, наклейка тощо);

• у туалетах повинні бути рідке мило та паперові руш‑
ники (або електросушарки для рук). Використання бага‑
торазових рушників заборонено;

• основним засобом гігієни рук має бути миття рук з 
милом, антисептичні засоби використовують лише за 
браком води з милом. Не рекомендується замінювати 
миття рук з милом або оброку антисептиками на проти‑
рання вологими серветками;

• наприкінці робочого дня потрібно провести дезін‑
фекцію поверхонь (зокрема, дверних ручок, столів, 
місць для сидіння, перил тощо);

• після кожного уроку проводити провітрювання класу 
протягом 10 хвилин.

МЕДОВИЙ ТА ЯБЛУНЕВИЙ СПАС 
У БУЧІ

 Закінчення. Початок на стор. 1

У другій половині серпня православний світ святкує відразу три Спаси — Медовий, Яблуне‑
вий та Горіховий. Медовий Спас відзначають 14 серпня, Яблуневий — 19 серпня, а Горіховий — 
29 серпня. Три Спаси не лише нагадують нам про шанування релігійних звичаїв, а й натяка‑
ють, що осінь зі своїми щедрими дарами уже на порозі.

М ед, букети‑«маковейчики» та воду освячували 
бучанці у храмах міста.

До речі, на Медовий Спас прийнято вшановува‑
ти пам’ять сімох братів зі Старого Завіту — мучеників Ма‑
ковеїв. Від цього пішло ще одна назва свята — Маковія.

Cеред традицій цього свята:
 виготовлення «маковійських вінків»  — букети по‑

льових квітів та рослин;
 освячення «маковійських букетів» у церкві;
 вживання меду в храмах;
 освячення води, маку і польових трав;
 подяка за працю пасічникам, які займаються збором 

меду.
Слідом за Маковієм — Яблуневий спас. 19 серпня жите‑

лі бучанської громади прийшли до храмів, щоб освятити 
яблука, груші, виноград, мед.

Яблуневий Спас ще називають Преображенням Го‑
споднім. Однією з головних традицій Яблуневого Спаса 
є частування дітей, бідних і хворих яблуками. За  по‑
вір’ями, чим більше яблук людина роздасть, тим щедрі‑
шим і добрим буде до неї Бог. Оскільки свято символізує 
нагадування для віруючих про те, як важливе духовне 
перетворення.

Цікаво знати, що наші пращури вважали, що після Дру‑
гого Спасу вже можна відчути перший подих осені. У на‑
роді кажуть: «Яблуневий Спас — пішло літо від нас».

За матеріалами та фото: Бучанська міська рада


