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О-Fest повертається!

Президент України Володимир Зеленський:
«Не будемо відкладати, закон проголосуємо»

Подія,на яку чекали усі! Восьмий Міжнародний
музичний фестиваль «О-FEST 2021» традиційно
відбуватиметься впродовж двох днів: 26 червня у
Бучанському міському парку та 27 червня – на великій
сцені оновленої Національної оперети України.
Гості фестивалю отримають змогу побачити і почути
світових зірок – виконавців оперети, опери, мюзиклу
наживо! За сім років свого існування до «О-Festу» долучилось 29 країн та 105 іноземних вокалістів.
В програмі фестивалю будуть презентовані класичні
твори, звучатиме джаз, поп-рок, сучасна електронна музика та багато інших музичних жанрових варіацій. Також на
гостей чекають незвичні сценічні формати: пластичний театр, колектив ексцентрики і буффонади, імесивний квест.
На локаціях фесту пройдуть авторські майстер-класи, ворк-шопи, презентації, експонуватимуться сучасні
арт-проекти та художні виставки. Відбуватимуться витончені кулінарні дегустації та дитячі розважальні програми.
Співорганізаторами фестивалю «О-FEST» виступають Київський національний академічний театр оперети та Бучанська міська рада.
Квитки на вечірній Гала-концерт можна замовити за
телефоном: (044) 287-62-57 або придбати на сайті театру оперети.

Так глава держави прокоментував виступ Бучанського міського голови, голови Київського регіонального
відділення Асоціації міст України Анатолія Федорука у Хмельницькому під час роботи Конгресу місцевих
та регіональних влад, який є консультативно-дорадчим органом при президентові України.

З

аконопроект № 4411 про запровадження стимулів для індустріальних парків в Україні найближчим
часом буде прийнято в другому читанні. Про це повідомив Володимир
Зеленський.
– Розуміємо, що питання актуальне, відкладати його не будемо, закон
проголосуємо, – сказав Президент
України.

Станом на 3 червня Міністерство
економіки України офіційно зареєструвало 48 проектів індустріальних парків, серед яких є і технопарк «Мироцьке», розташований у
Бучанській громаді.
– Найбільше проєктів зареєстровано саме в Київській області – 11.
Експерти Асоціації міст підрахували,
що в 1 га площі індустріального пар-

ку інвестори вкладають від 1 до 5 млн.
доларів і працевлаштовують до 60 осіб.
Таким чином при мінімальній площі
індустріального парку в 15 га можливе створення майже 1000 робочих
місць, – відзначив у виступі Анатолій
Федорук, попросивши сприяння центральної влади для таких проєктів.

ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО

Триває будівництво сучасного
спортивного комплексу біля школи № 2. Роботи проходять у межах
програми Президента України
Володимира Зеленського «Велике
будівництво».

Академія спорту стане для
Бучанської громади потужним і багатофункціональним об’єктом інфраструктури. Він буде використовуватися для проведення занять із
різних видів спорту.
Після завершення всіх робіт
комплекс зможе приймати учасників міжнародних, державних та обласних змагань.
«Він стане справжнім брендом не
лише громади, а й всієї Київщини, –
сказав голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.
Бучанський
міський
голова
Анатолій Федорук зазначив, що самотужки реалізувати такий необхідний, але коштовний проєкт громаді було б досить складно.
«А от спільними зусиллями з обласною і центральною владою вже
завершимо спорудження цього
об’єкта в поточному році».

АКАДЕМІЯ
СПОРТУ

Закінчення на стор. 3

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах
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ОФІЦІЙНО
Президент України
Володимир Зеленський:
«Не будемо відкладати,
закон проголосуємо»
Закінчення. Початок на стор. 1
Він наголосив, що саме індустріальні парки дали
поштовх у розвитку економіки сусідніх Туреччини
та Польщі, а досвід польського міста Катовіце, центру Сілезького воєводства, куди завдяки концепції
індустріальних парків залучено 10 мільярдів доларів прямих інвестицій, може бути корисним як для
Бучі, так і для шахтарських міст України.
– Зокрема на прикладі Бучанської територіальної громади хочу пояснити, як ми рухаємося у
цьому питанні. Ми маємо гарну співпрацю з летовищем – аеропорт «Антонов» дає нам можливість
говорити, що ми маємо добрі стартові позиції. Ми
в просторовому плануванні рухаємося шляхом
моделювання території пріоритетного розвитку
Bucha Techno Garden на площі 3500 гектарів.
У межах громади уже кілька років існує проєкт технопарку «Мироцьке». Завдяки підтримці обласної влади нам поталанило в реалізації
даного проєкту. Наявне розміщення, сприяння
з боку Міністерства розвитку громад і територій і включеність у програму «Велике будівництво» дає нам можливість замахнутися на досить
масштабний амбітний проєкт по створенню робочих місць у північно-західному регіоні біля
столиці, – відзначив Анатолій Федорук.
Водночас за його словами дуже важлива державна підтримка в даному питанні, оскільки ні
Буча, ні навіть великі міста, які опікуються даною
проблематикою, не можуть самотужки реалізувати такі масштабні економічні проєкти.
Буча має амбітний проєкт, який є важливим
магнітом і реалізовується спільно з флагманом
авіабудування – Компанією «Антонов».
Пресслужба БМР

ПОДІЯ

РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ
ЗМІ КИЇВЩИНИ
У Київській обласній раді пройшов Перший регіональний форум засобів масової інформації, на якому були присутні медійники місцевих редакцій телебачення, радіо, газет і сучасних медіа, у тому числі
«Бучанські новини», а також пресслужби органів
місцевого самоврядування Київщини.

Г

олова КОР Наталія Гунько наголосила, що головна
мета форуму – вивчення проблем регіональних ЗМІ,
які сьогодні змушені працювати в непростих умовах реформ, адже для багатьох редакцій сьогодні взагалі дуже
гостро стоїть питання виживання.
Заступник голови постійної комісії з питань свободи слова та ЗМІ Ярослав Москаленко зазначив, що
надруковані видання жителі населених пунктів, особливо сіл, чекають з нетерпінням. «Адже у нас все ще

ДАТА

Вітали
журналістів
громади
Напередодні
професійного
свята у міській раді відзначили працівників медіаресурсів
Бучанської громади. Серед інших подяку отримав колектив
редакції газети «Бучанські новини» за всебічне висвітлення
життя громади, відданість справі, журналістську майстерність,
цікаві матеріали, об’єктивність і
оперативність.
Датою професійного свята
було обрано 6 червня – день
прийняття Спілки журналістів
України до Міжнародної федерації журналістів.
Кореспонденти,
журналісти
завжди намагаються бути у центрі подій, аби якнайшвидше донести важливу, необхідну та цікаву
інформацію. І завжди із думкою
про своїх підписників і читачів.

ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА

Юлія Тимошенко:
Влада зриває розгляд
«земельного» подання
«Батьківщини»
Попри спроби президента завадити законному
розгляду справи про неконституційність «земельних законів» в Конституційному Суді, команда «Батьківщини» разом з народом захищатиме
національні інтереси та буде боротися за право
українців бути господарями на своїй землі.

П

ро це заявила Голова партії «Батьківщина» Юлія
Тимошенко після засідання Конституційного
Суду України, на якому розглядалася справа щодо
неконституційності закону про розпродаж сільськогосподарської землі.

«Враховуючи, що в Конституційному Суді, за моїми оцінками, все ж таки є більшість, щоб визнати
цей закон неконституційним, сьогодні за дорученням
президента Управління державної охорони силоміць завадило участі у судовому засіданні двох суд-

значна частина території країни не покрита швидкісним чи навіть мобільним інтернетом». Місцева газета – це можливість дізнатись, що відбувається в громаді, районі чи області.
Ще одна велика проблема, яку озвучили журналісти,
пов’язана з роботою укрпошти. Значну кількість поштарів скоротили, тож людина, яка оформила підписку
на видання, цілком може її й не отримати. На форумі вирішили організувати зустріч з гендиректором
«Укрпошти» Ігорем Смілянським.
Також на Форумі була й святкова частина.
Журналістів привітали з їхнім професійним святом –
Днем журналіста.
Переконана, що сьогоднішній форум стане першим кроком на шляху подолання недовіри не тільки між владою і
журналістами, але й до державних органів влади.
На зустрічі підписали Меморандум про співпрацю
між Постійною комісією Київської обласної ради з питань свободи слова та ЗМІ і представниками медіа.
«У майбутньому однозначно будемо співпрацювати,
бо є чимало задумів, проєктів, які ми разом зможемо
реалізувати», – зазначила голова постійної комісії з питань свободи слова та ЗМІ Тетяна Самойленко.

З ТУРБОТОЮ
ПРО КОЖНОГО

Подарунки
довгожителям

Карпенко Марія Григорівна,
Лишень Валентина Михайлівна та
Мудрий Михайло Михайлович –
довгожителі травня, які зустріли
свою 92 весну.
Всього у п’ятому місяці року
святкували свої золоті дати із
подарунками і теплими словами
привітань від Бучанського міського голови Анатолія Федорука
24 іменинники громади.
10 жителів виявилися у списку
«наймолодшими» – відсвяткували свої теплі зрілі 85 роки.
Весна подарувала рясний
«урожай» довгожителів у нашій
громаді.
Літо не повинно відставати!
Ми готуємо подарунки і побажання, традиційні всім і кожному: зустріти 100-річні ювілеї у
здоров‘ї!
Пресслужба БМР
дів – Голові КСУ Олександру Тупицькому і судді КСУ
Олександру Космініну. Це зроблено, щоб не допустити ухвалення Конституційним Судом законного рішення про неконституційність розпродажу сільськогосподарської землі», – переконана Юлія Тимошенко.
За її словами, саме через відсутність двох суддів
КСУ головуючий у справі був вимушений перенести
розгляд справи на не визначений наразі термін.
«Те, що відбувається за лаштунками Суду, переходить всі дозволені межі. Таким чином здається українська земля іноземним корпораціям і банкам. І все це
очолюється президентом і «слугами народу». Але ми
не плануємо здаватися. Ми йдемо вперед. Якщо КСУ,
президент, ЦВК діятимуть неконституційно, то ми
будемо об’єднувати народ і захищати національні інтереси на площах», – запевнила лідер «Батьківщини».
Нагадаємо, 1 червня команда «Батьківщини», яка
об’єднала тисячі українців для організації референдуму проти розпродажу землі, передала усі необхідні документи до Центральної виборчої комісії. До
11 червня члени ЦВК мають дати дозвіл на початок
референдуму.

НА ЧАСІ

МИРОЦЬКЕ
Проєкт №24: Будівництво тротуарної доріжки по вулиці Вишнева, авторка Тетяна
Сашко.
МЕТА: Забезпечити безпечний та комфортний
рух пішоходів с. Мироцьке по вулиці Вишнева.
ПРОПОНУЄТЬСЯ
Будівництво тротуарної доріжки від траси
Київ-Ковель вздовж автомобільної дороги
до автобусної зупинки с. Мироцьке, яка буде
забезпечувати безпечний та комфортний рух
пішоходів.

Проєкт №32: Влаштування зони відпочинку біля водойми по вулиці Центральна, авторка Тетяна Чубко – Лейченко.
МЕТА: Створити культурне місце відпочинку
та проведення дозвілля мешканцям с.Мироцьке та гостям села.
ПРОПОНУЄТЬСЯ
В частині прибрежної зони водойми завести
грунт, висіяти траву, посадити кущі та дерева,
встановити паркові лавки, зробити альпійську
гірку та оглядовий пірс.

БЛИСТАВИЦЯ
Проєкт №40: Сучасний спортивний зал КЗ
Блиставицький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №6, співавторка Вікторія Топоренко.
МЕТА: Спортивний зал має бути універсальним та трансформуватися залежно від потреб
учнів: для гри в баскетбол, волейбол, теніс, гандбол та навчальних занять школярів, дітей з
особливими освітніми потребами, вихованців
ДЮСШ. Проте сьогодні приміщення спортзалу
потребує капітального ремонту: оновлення підлоги, стін та стелі.
Реалізація проекту допоможе кожній дитині
безпечно займатися улюбленими видами спорту в холодну пору року як на уроках фізкультури, так і у спортивних секціях.
ПРОПОНУЄТЬСЯ
Відремонтувати та облаштувати спортивний зал на базі КЗ БЗ ЗСО І –ІІІ ступенів №6
сучасний спортивний зал з гумовим покриттям для занять фізичною культурою, а також,
для проведення різноманітних міських заходів.
ПЛАН ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
1.Ремонт стелі.
2.Ремонт підлоги та нанесення на основу гумового покриття;
3.Нанесення баскетбольної та волейбольної
розмітки;
4. Закріплення баскетбольних щитів.

БАБИНЦІ
Проєкт №8: Створення упорядкованої озелененої території – скверу, авторка Світлана
Федорова.
МЕТА: Створення скверу та проведення заходів з облаштування існуючої зеленої зони,
облаштування та подальше її функціонування
як сучасного пішохідного осередку задля задоволення потреб мешканців селища у безпечному якісному пересуванні та короткочасному
відпочинку, користування жителями та гостями селища безпечною пішохідною зоною при
збереженні існуючого зеленого простору, очищення території селища від сміття та бруду, обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє
природне середовище та здоров’я людини.
ПРОПОНУЄТЬСЯ
Проектом передбачається благоустрій земельної ділянки площею 850 кв.м, а саме:
• повна заміна існуючого покриття тротуару
на нове (плануються наступні шари покриття: прошарок щебеню, відсіву та останній
шар тротуарної плитки);
• улаштування двох пішохідних доріжок тротуарною плиткою (орієнтовна площа замощення 380 м2);
• улаштування бордюру вібролитого;
• встановлення сміттєвих урн, стовпчиків;
• встановлення напису «Я люблю Бабинці» (1 шт);
• встановлення паркових лавок (4 шт.);
• встановлення автономних паркових світлодіодних світильників (можна на сонячній
батареї) 4 шт.;
• додаткове озеленення території та облаштування клумби.

Проєкт №16: Дитячий майданчик
«Джунглі», співавторка Тетяна Зарицька.

ПРОПОНУЄТЬСЯ
1. Придбання обладнання, а саме: ігрового
комплексу «Джунглі» InterAtletika TE809;
2. Підготовка площадки для встановлення
обладнання;
3. Роботи по встановленню обладнання.
4. Залучення мешканців села до благоустрою
території, участі в дитячих розвагах, активному сімейному дозвіллю.

СИНЯК
Проєкт №9: Дерево «життя», співавторка
Яна Шиян.
МЕТА: Дерево «життя» – створення альтернативного джерела енергії, що підтримує безкінечне життя та розвиток сучасних технологій.
Проєкт допоможе зменшити використання
вичерпних ресурсів, пропагувати серед молоді
бережливе ставлення до природи, використовувати новітні, прогресивні технології у навчальному процесі та забезпечити системою
відеонагляду навчальний заклад.
ПРОПОНУЄТЬСЯ
Створення дерева «життя» передбачає встановлення конструкції дерева та оснащення
її сонячними панелями, які спрямовані під
найбільш енергопродуктивним кутом та дозволяють накопичити необхідний запас електроенергії в акумуляторах на кілька днів. На
зручній лавці для навчання та відпочинку у
кожного буде можливість зарядити свій гаджет
від USB-портів. Також, за сприяння місцевої
влади та провайдерів, сонячне дерево може
служити безкоштовною точкою роздачі Wi-Fi.
На дереві будуть підключені камери відеоспостереження. Система розроблена як альтернативне джерело енергопостачання.

ЛУБ’ЯНКА
Проєкт №13: Краєзнавчий музей села
Луб’янка, авторка Тетяна Трепез.
МЕТА: Створення Історико-краєзнавчого музею, який має задовольнити запити мешканців села та гостей інформацією про духовний
та культурний розвиток, збереження і популяризація історії села Луб’янка, його культури, традицій, обрядів. Зберегти історичні
пам’ятки про створення і розвиток села, що
знаходяться у власних колекціях жителів села,
в бібліотеці, у школі.
ПРОПОНУЄТЬСЯ
• Провести конкурс на кращий ескіз музею;
• Створити робочу групу по створенню експозицій музею;
• Виділення приміщення для музею;
• Проведення інформаційної компанії для
збору експонатів, фотографій, історичних
довідок для музею;
• Обладнання музейними меблями.

Проєкт №15: Благоустрій озера в центрі
села Луб’янка, співавторка Марія Омельченко.
МЕТА: Збереження навколишнього середовища і екологічного стану ставка для відпочинку
жителів і гостей села.
ПРОПОНУЄТЬСЯ
На підготовчому етапі планується провести
очищення озера, створення зони відпочинку і
встановлення додаткових лав та урн. Зрізання
аварійних та сухостійних дерев. Висадження
зелених насаджень: кущів та дерев.

Проєкт №69: Творча студія. Сенсорна кімната, авторка Ірина Руденко.
МЕТА: Проект спрямований на сенсорну
інтеграцію дітей з особливими потребами.
Заняття в такій кімнаті допоможуть дітям
відчути себе спокійними, подолати страхи,
неврологічні стани та агресивну поведінку.
Робота також спрямована на включення усіх
сенсорних потоків. Поєднуючи такі види занять з ручною працею, можна домогтись хороших результатів у реабілітації дітей, які мають потребу у допомозі фахівців.
ПРОПОНУЄТЬСЯ
В приміщенні адміністративної будівлі створити дві кімнати:
1.Творча студія (ручна праця).
2.Сенсорна кімната (релаксаційний блок, активаційний блок).

Проєкт №12: Бювет у центрі села Луб’янка,
співавторка Тетяна Трепез.
З кожним роком в колодязях села Луб’янка

падає рівень питної води, більшість взагалі
висохли. Центральне водопостачання в переважній частині села відсутнє. Жителі територіальної громади потребують джерела питної
артезіанської води.
МЕТА: Забезпечити село із населенням у 1500
осіб чистою і якісною питною водою.
ПРОПОНУЄТЬСЯ
Встановити на вулиці Короленка,11А в селі
Луб’янка бювет із артезіанською свердловиною.

Проєкт №29: Поточний ремон дороги комунальної власності по вулиці Харківська в
с.Луб’янка, автор Костянтин Барабанов.
МЕТА: Поточний ремонт дороги комунальної
власності по вул.Харківська в с.Луб’янка з нарізуванням швів у бетоні, виправленням профілю щебеневих основ з додаванням нового
матеріалу та ямковий ремонт.

ЗДВИЖІВКА
Проєкт № 68: Рада хаб – місце, що об’єднує
людей, співавторка Наталія Князева.
МЕТА: Проєкт пропонує створення на базі
одного з приміщень сільської ради сучасного
простору – «Рада хаб», що поєднує в собі молодіжний простір та центр соціальних ініціатив,
місце народження нових ідей, реалізації неформального навчання, бізнес-проектів тощо –
всього, що могло б змінити життя громади на
краще та підвищити соціальну активність.
ПРОПОНУЄТЬСЯ
В селі є приміщення, що не використовуються – це колишня сесійна зала у будинку
сільради (звідси, власне, і назва проєкту), в тій
же будівлі є приміщення поряд з поштовим
відділенням з окремих входом – одне з цих
приміщень могло би бути надане для потреб
громадських об’єднань нашого села, на що є
попередня згода адміністрації, але вони потребують ремонту та оновлення.

Проєкт №61: Облаштування спортивного
майданчику з вуличними тренажерами у парку с.Здвижівка, автор Олександр Горніцький.
МЕТА: Проєкт передбачає встановлення 10 вуличних тренажерів для воркауту, що дасть
можливість жителям села якісно проводити
тренування на свіжому повітрі протягом усього року без відвідування тренажерного залу.
Проєкт покликаний популяризувати здоровий
спосіб життя та заняття спортом серед різних
категорій населення.

ВОРЗЕЛЬ
Проєкт № 4: «Сучасна бібліотека – сучасний простір», співавтор Ірина Тищенко.
МЕТА: Створення на базі шкільної бібліотеки
сучасного культурного освітнього та інформаційного центру із новими меблями, сучасним
дизайном, комп’ютерною зоною, належною
аудіо і відео апаратурою.
ПРОПОНУЄТЬСЯ
Даний проєкт допоможе залучати громадськість та молодь до активного і цікавого життя, успішного навчання, реалізації власних креативних проєктів; сприятиме соціалізації дітей
з особливими освітніми потребами та можливості спілкуватись.

Проєкт № 56: «Умови зберігання для
зберігання ліків вакцин та реагентів у
Ворзельській амбулаторії», автор Тимофій
Бадіков.
МЕТА: Придбання для ворзельської амбулаторії сучасного холодильного обладнання для
зберігання ліків та фармацевтичних препаратів, а також вакцин, які зараз дуже актуальні.
ПРОПОНУЄТЬСЯ
Приведення умов зберігання та транспортування медичних препаратів, вакцин, реагентів
та зразків біоматеріалів в амбулаторії у відповідність до діючого законодавства України.
Належний стан підготовки до вакцинації населення від COVID-19.

Проєкт № 1: «Інтерактивна карта
Бучанської МТГ культурно-туристичний
центр «Ворзель тур»», співавторм Єгор
Желудков, Аліна Юнге, Алла Багірова,
МЕТА: Створення сайтів, що несуть функцію віртуального культурно-туристичного,
інформаційного центру. Проєкт забезпечить
швидкий доступ до інформації та рекламу всіх
об‘єктів і підприємств об‘єднаної громади.
ПРОПОНУЄТЬСЯ
Створення потоку туристів та споживачів
послуг, внаслідок перебування яких на території об’єднаної громади буде відбуватись наповнення бюджету, видаткам з якого можна
профінансувати подальший соціальний та
культурний розвиток громади.

Проєкт № 64: Спортивне містечко «Сила
Перуна», автор Єгор Желудков
МЕТА: Створення спортивно-оздоровчої зони
для розвитку громади БМТГ шляхом встановлення спортивного спорядження та інформаційної популяризації здорового образу життя.

ГАВРИЛІВКА
Проєкт №59: «Правильне харчування –
здорова дитина», авторка Лілія Зорівчак.
МЕТА: Тема харчування дітей завжди була актуальною: відомо, що фундамент здоров’я людини закладається в дитячому віці, а отже, здорові
інтереси і звички, ціннісне ставлення до здоров’я
доцільно почати розвивати саме в цей період.
ПРОПОНУЄТЬСЯ
Створити комфортні, естетичні умови в кабінеті обслуговуючої праці, шляхом придбання сучасних меблів, обладнання для створення та облаштування робочих зон. Розширити
коло знань, практичних навичок у реалізації
освітньої галузі технології приготування здорової їжі. Надати можливість дітям презентувати блюда власного приготування.

Проєкт №71: Мультифункціональний громадський простір «The HUB», автор Микита
Геращенко.
МЕТА: The HUB – це громадський вільний
простір, де немає обмежень мріям та ідеям. Він
поєднує в собі центр підтримки громадських
ініціатив, зручну локацію для зустрічей і культурного дозвілля, та сучасну конференц-залу.
The HUB – це середовище спілкування, соціальних ініціатив, особистого розвитку, навчання, творчості та активного дозвілля.
ПРОПОНУЄТЬСЯ
Переоблаштування (ревіталізація) приміщення другого поверху будинку культури
«Полісся» у селі Гаврилівка під мультифункціональний громадський простір. Зробити концептуальне наповнення діяльності простору із
залученням громади.

Проєкт №72: Соляна печера «Кімната здоров’я у Гаврилівській ЗОШ», автор Микита
Геращенко.
МЕТА: В якості профілактики та лікування
вірусних захворювань існує корисна процедура – соляна печера. Тривалість сеансу – 30-40
хвилин. Такі сеанси допомагають підвищити
імунітет та мобілізувати всі ресурси організму.
ПРОПОНУЄТЬСЯ
Діти школи №8 (більше 400 учнів) зможуть
відвідувати печеру та оздоровлюватися під час
навчального процесу.

Проєкт №60: Збудуємо спортивний майданчик разом, співавторка Галина Фидонюк.
МЕТА: Створення та функціонування цілісного культурного середовища, здатного задовольнити освітні, розвивальні потреби та інтереси мешканців с. Гаврилівка.
ПРОПОНУЄТЬСЯ
Громада с. Гаврилівка отримає створений
спортивний майданчик, який відповідатиме
нормам та вимогам безпеки, можливість займатися фізичною культурою та спортом, вчитися корисно проводити дозвілля, поліпшиться інфраструктура села.

Проєкт № 58: «Доступна та якісна лабораторна діагностика у Ворзельській амбулаторії», автор Тимофій Бадіков.
МЕТА: Оснастити лабораторію сучасними
апаратами для оперативного отримання результатів досліджень: закупити для лабораторії
гематологічний та біохімічний аналізатори.

Проєкт №22: Діти-наше майбутнє, співавтор Андрій Фесенко.
МЕТА: Проект дитячого майданчика із зоною
відпочинку і місцем заняття спортом є невід’ємною частиною благоустрою села. Місце
розташування майданчика припадає на центральну частину села, де збирається максимальна кількість батьків з дітьми.

ПРОПОНУЄТЬСЯ
Це буде на користь кожного жителя Ворзеля,
щоб отримувати послуги безпосередньо на
місці. Своєчасна діагностика та лікування допоможе багатьом пацієнтам амбулаторії зберегти здоров’я та життя.

ПРОПОНУЄТЬСЯ
Створити місце для відпочинку батьків з
дітьми і можливість заняття спортом для всіх
бажаючих, хто хоче зміцнити своє здоров’я.
Підтримуйте творчі ініціативи, голосуйте за
проєкти.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Близьке знайомство

МЕТА: Облаштування дитмайданчика на території селища Бабинці по вулиці Заводська,
45, який вирішить проблему організації дозвілля дітей дошкільного та молодшого шкільного
віку, сприятиме розвитку і вдосконаленню фізичних якостей дітей, прищепленню інтересу
до здорового способу життя та спорту.
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ОБДАРОВАНА ДИТИНА
З метою створення сприятливих
умов для пошуку, виявлення та підтримки обдарованих дітей і розвитку їх творчих здібностей, з 2017
року функціонує Центр роботи з
обдарованими дітьми, який об’єднує 795 учнів з числа обдарованої і
талановитої молоді в різних галузях
науки, техніки, культури і мистецтва
та 127 педагогічних працівників для
координації науково-дослідницької
діяльності учнів, створення умов
для їх духовного, інтелектуального,
творчого розвитку та професійного
самовизначення.

О

бдаровані діти залучаються до участі у Всеукраїнських учнівських
олімпіадах з навчальних предметів.
У 2020/2021 навчальному році взяли
участь у:
• І (шкільному) етапі олімпіад 2484 учні
6-11 класів;
• ІІ (міському) етапі олімпіад з 2 навчальних предметів – 36 учнів (решта
олімпіад не проводились у зв’язку з
карантинними обмеженнями);
У ІІІ (обласному) етапі команда школярів Бучанської МТГ участі не брала (дані заходи не проводились) через
встановлення карантину та запровадження протиепідемічних заходів з
метою запобігання поширенню на території області гострої респіраторної
хвороби COVID-19.
У 2021 році ІV (всеукраїнський) етап
олімпіад не проводився у зв’язку з карантинними обмеженнями.
Окрім того, учні шкіл є активними
учасниками різних творчих конкурсів:

ХХІ Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика: І (шкільний) етап – 538 учнів, ІІ (міський) етап –
56 учнів, ІІІ (обласний) етап конкурсу
не проводився.
ХІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченка: І (шкільний) етап – 262 учні, ІІ (міський) етап –
59 учнів; ІІІ (обласний) етап – 3 учні, з
них 2 вибороли перемогу і брали участь
у заключному ІV етапі Конкурсу, стали
переможцями: Толстолєсова Вікторія,
учениця 9 класу Бучанської СЗОШ І –
ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов, – ІІ м. та Зінченко Дарина,
учениця 7 класу того ж закладу, – ІІІ м.
Підготувала такого рівня переможців
Панасенко Юлія Володимирівна, учитель української мови та літератури
Бучанської СЗОШ І – ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов.
Одним з пріоритетних завдань сучасної освіти є забезпечення інтелектуального, творчого розвитку талановитих
і обдарованих дітей засобами пошукової, науково-дослідницької роботи,
виховання наукової еліти українського
суспільства. З цією метою у листопаді
2019 року на базі Бучанського центру
позашкільної роботи (БЦПР) було створено наукове товариство учнів закладів
освіти Бучанської МТГ (НТУ) «Еврика».
На базі БЦПР діє 7 гуртків дослідницько-експериментального напряму з
11 наукових секцій. Щорічно учні шкіл
Бучанської МТГ беруть участь у роботі
МАН. Так 2020 р. на І (міському) етапі
Всеукраїнського конкурсу-захисту було
представлено 17 науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН із п’яти

Школа № 1
підвищує якість
освітніх послуг
До Бучанського загальноосвітнього
закладу, який у місті найстарший, навідалися із позаплановим інституційним
аудитом фахівці Управління державної
служби якості освіти у Київській області.
Інституційний аудит – це, перш за все,
обмін досвідом між педагогами, керівниками закладів та усіма здобувачами
освіти.
Головна його мета – надання якісних
та ґрунтовних висновків як керівнику,
так і засновнику, а також педагогічним
працівникам.
«Не варто лякатися аудиту, оскільки
це не перевірка, а допомога закладу, – зазначили в Управлінні держслужби якості освіти Київщини. – Ми допомагаємо
школам у підвищенні якості освітньої
діяльності та сприяємо вдосконаленню
освітніх і управлінських процесів у закладі освіти!»

закладів загальної середньої освіти, у
5 наукових відділеннях. За підсумками
І (міського) етапу переможцями стали
11 учнів.
У ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт брали
участь 11 учнів-членів територіального
відділення МАН з них: 7 учнів вибороли перемогу: І м. – 4 учні, ІІ м. – 2 учні,
ІІІ м. – 1 учень.
У 2021 році на ІІІ (заключному) етапі
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України
брали участь чотири учні і троє вибороли перемогу:
Гусєва Ольга, учениця 11 класу КЗ
«Гаврилівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» № 8 БМР,
секція «Агрономія» (науковий керівник
Савенко Тетяна Михайлівна, учитель біології), І місце.
Рибченко Віолетта, учениця 10 класу
Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов БМР,
секція «Польська мова» (науковий керівник Войтковська Ганна Анатоліївна,
учитель польської мови), ІІІ місце.
Щербаков Андрій, учень 9 класу
Бучанської Української гімназії, секція
«Internet-технології та WEB-дизайн»
(науковий керівник Ліпінська Тетяна
Миколаївна, учитель інформатики),
ІІІ місце.
Крім того 2335 учнів закладів освіти Бучанської МТГ брали участь у
Всеукраїнських та Міжнародних інтерактивних конкурсах:
• Колосок осінній – 2020 – 588 учнів;
• Кенгуру – 2020 (І етап) – 461 учень;
• Кенгуру – 2021 (ІІ етап) – 296 учнів;
• Колосок весняний – 2021 – 990 учнів.
У 2020/2021 навчальному році 35 учнів
закладів ЗСО нашої громади отримують щомісячну Стипендію Бучанського
міського голови за результатами участі
у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, Всеукраїнських учнівських
олімпіадах з базових дисциплін, інших
конкурсах, змаганнях, турнірах. 4 учні
та 3 педагоги ЗЗСО отримують стипендію голови Київської обласної державної адміністрації. Одна випускниця
Бучанського НВК № 4 Скідан Майя отримує стипендію Президента України.
Враховуючи результати участі школярів громади в олімпіадах, конкурсах, турнірах, можна відзначити значне
зростання рівня роботи з обдарованими учнями. Це перш за все пояснюється тим, що Центр проводить відповідну
організаційну роботу з обдарованою
шкільною молоддю. Набула системності
робота з педагогічними працівниками
щодо їхньої підготовки до роботи з обдарованими учнями.
Ірина Жучкова, завідувач центру
роботи з обдарованими дітьми

ПОРАДИ

Безпечні канікули
Патрульні поліцейські надали дієві
поради для дітей та батьків з безпечної
поведінки під час періоду, коли дітлахи відпочивають вдома:

Вони також наголосили, що саме школа під № 1 стала першою у Бучанській
територіальній громаді, що пройшла цю
важливу та необхідну для освітньої галузі України процедуру.
Що корисно, співпраця між інституціями продовжиться задля підвищення
якості освітніх послуг.
А поки заклад у піднесеному настрої
чекає висновків і рекомендацій.

Дві роботи
гімназистів з Бучі –
дві перемоги
Учні Бучанської української гімназії
взяли участь у ХІІІ Відкритому конкурсі читців «Із янголом на плечі…», який
у 2021 році був присвячений 150-річчю з дня народження Лесі Українки.
Нарешті підбиті підсумки і маємо чудовий для освітнього закладу результат.
Десятикласниці
Цимбалюк
С.,
Добрянська А., Винокурова М., Петріченко
Д., Боровська О., Онопрієнко В., Цвілюк
О., Саченко Ю., Білоус В., Корольова Д.
підготували поетичний проєкт «Читаємо
Лесю Українку» – перемога у номінації
«Вінок поезій Лесі Українки».
А наймолодша учасниця конкурсу
восьмикласниця Поліна Музика за свій
представлений проєкт отримала нагороду «За втілення романтичного образу».
Конкурс уже багато років організовується Київським університетом
ім. Бориса Грінченка.

Веселий квест
перед канікулами

У Бучанській школі № 5 вирішили
оригінально і захопливо згадати, що
початківці вивчили за рік: провели
квест «Ключ до знань», на якому дітки
не лише показали творчі потенціали, а
і отримали чудовий радісний настрій.
Різноманітні «станції» із цікавими
завданнями, конкурсами і естафетами. Любителі конструювання мали
можливість показати свої здібності на
станції «Лего».
– Талановиті учні змогли проявити себе на станціях «Танцюємо разом», «Співаймо» та «Художня». Для
інтелектуалів були підготовлені станції
«Запитайка» та «Ребус» де вони змогли
показати свої знання з різних предметів, –
розповіла заступник директора Оксана
Симороз. – Також не забули і про наших
спортсменів, для них були проведені цікаві конкурси на станції «Спортивна».
Усі діти мали змогу цікаво провести час, поспілкуватися та повеселитися зі своїми однокласниками перед
літніми канікулами. А ще й отримати
солодкі подарунки. Тож веселе прощання із навчанням до осені будуть
тепер згадувати все літо.

• не залишайте дітей без нагляду,
будьте уважними до них та їхньої
поведінки;
• контролюйте, де і з ким перебувають
ваші діти, чим вони займаються;
• якщо малечу доводиться залишити
вдома – проведіть інструктаж з техніки безпеки та залиште номери, за
якими можна звертатися по допомогу (поліція –102);
• відпускаючи дитину на прогулянку,
нагадуйте їй правила дорожнього
руху. А краще покажіть власним
прикладом, як дотримуватися ПДР;
• наголошуйте, що ходити та самостійно купатися на водоймах – небезпечно;
• закріпіть на одязі своїх дітей світловідбивальні елементи – це зробить
їх помітними для водіїв у темряві
або в умовах обмеженої видимості;
• розкажіть про шкідливість алкоголю,
наркотиків та тютюну, а також до чого
може призвести вживання цих речовин;
• поясніть, чому необхідно часто мити
руки, користуватися антисептиком
та маскою у громадських місцях.

Понеділок, 14 червня

UA:Перший

СТБ

5:25,5:45 Т/с «Коли ми вдома»
6:45 Т/с «Комiсар Рекс»
10:30 Слiдство ведуть екстрасенси. (16+)
13:30,14:50 Т/с «Слiпа». (12+)
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини
15:55,18:05 Т/с «Слiд». (16+)
20:15,22:50 Т/с «Мiй чоловiк, моя жiнка». (12+)
0:05 Т/с «У рiчки два береги». (16+)

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною
7:00,8:00,15:00,19:00 Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:35 Мiсiя: краса
12:40,4:40 Агенти справедливостi. (16+)
14:40,15:30 Iсторiя одного злочину. (16+)
20:10 «Говорить Україна»
21:35 Європейський дайджест
21:50 Футбол. ЧЄ. Iспанiя – Швецiя
0:00 Гучна справа
1:00 Т/с «Найкращий чоловiк», 1 с. (12+)
1:45 Телемагазин
2:15 Т/с «Найкращий чоловiк», 2 с. (12+)
3:10 Реальна мiстика

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30,4:30
«ТСН»
9:25,10:20,5:35 «Життя вiдомих людей»
11:15,12:20,14:15 «Твiй день»
17:10 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
20:43 «ПроCпорт»
20:45,21:50 Т/с «Свати»
22:55,2:30 Т/с «Мiж нами, дiвчатами»

7:00 Київ. Вранцi
10:00 Феєрiя мандрiв
10:20 Olympic Battle
10:30,1:00,4:00 Київ. Вголос
11:00 Т/с «Уряд», 21 с. (16+)
12:00,17:00 Київ. Вдень
16:00 Т/с «Уряд», 23 с. (16+)
18:00 Київ. Проfile
19:00,20:00,1:30,4:30 Київ. Ввечєрi
19:10 Акули бiзнесу
19:55 Чарiвна книга
22:00 Т/с «Картковий будинок», 70 c. (16+)
22:55 Погода
23:00 Київ. Вночi
23:10 Лото
23:15 Київ. Вiдверто. (18+)
0:10,5:30 Я не можу не спитати
2:30 Життєвi iсторiї
6:30 Веселi саморобки

Iнтер

Вівторок, 15 червня

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:03 Невiдомi Карпати
6:30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови»
6:50 М/ф «Козлик та вiслюк»
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,23:40,
2:15,5:10 Новини
7:05,9:35 Т/с «Гордiсть». (12+)
8:05 Роздивись
8:30 Геолокацiя: Волинь
9:05 Телепродаж
11:35 Край пригод
11:50 Заархiвоване
12:00,13:10,18:20 Суспiльна студiя
15:10,21:45,0:15,2:50,5:45 Спорт
15:20 Країна пiсень
16:25,0:30 Т/с «Загадковий Доктор Блейк».
(16+)
17:30 Схеми. Корупцiя в деталях
18:55 Д/с «Тваринна зброя»
19:55 Д/с «Дикi тварини»
22:00 Д/с «Суперчуття»
23:00 Нашi грошi
1:30,3:05 Суспiльна студiя. Головне
4:05 Погода
4:10 Д/ф «Одесити на Донбасi». (12+)

ICTV

4:35 Скарб нацiї
4:45 Еврика!
4:50 Служба розшуку дiтей
4:55 Громадянська оборона
6:30 Факти тижня
8:45 Факти. Ранок
9:10,19:25 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10:10 Х/ф «Антураж». (16+)
12:25,13:15,0:00 Х/ф «На одного менше». (16+)
12:45,15:45 Факти. День
15:25,16:15 Х/ф «Безодня»
18:45,21:10 Факти. Вечiр
20:10,21:30 Х/ф «Захоплення пiдземки
123». (16+)
22:50 Свобода слова
2:10 Секретний фронт
2:55 Я зняв!

Новий канал

5:55,7:25 Kids` Time
6:00 М/с «Том i Джерi»
7:30 Орел i решка
9:30 Х/ф «Нова Людина-павук». (16+)
12:20 Х/ф «Нова Людина-павук: Висока
напруга». (16+)
15:15 Т/с «Надприродне». (16+)
17:00 Хто зверху? (12+)
19:00 Аферисти в мережах. (16+)
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4:05 Скарб нацiї
4:15 Еврика!
4:20 Факти
4:40,13:40 Т/с «Таємнi дверi». (16+)
6:30 Ранок у великому мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10:05,2:10 Т/с «Смертельна зброя». (16+)
11:55,13:15,21:30 Т/с «Пес». (16+)
12:45,15:45 Факти. День
16:15 Х/ф «Вiкiнги проти прибульцiв».
(16+)
18:45,21:05 Факти. Вечiр
20:20,2:50 Громадянська оборона
22:35 Т/с «Заклятi друзi». (16+)
1:05 Т/с «Менталiст». (16+)
3:35 Я зняв!

Новий канал

5:55,7:25 Kids` Time
6:00 М/с «Том i Джерi»
7:30 Орел i решка
9:50 Т/с «Грiмм». (16+)
10:45 Х/ф «Трон. Спадщина». (16+)
13:20,19:00 Аферисти в мережах. (16+)
15:15 Т/с «Надприродне». (16+)
17:05 Хто зверху? (12+)
20:50 Х/ф «Алiса в Країнi чудес»
23:10 Х/ф «Гретель i Гензель». (16+)

Канал «Україна»

ТК «Київ»

Канал «1+1»

7:00 Київ. Вранцi
10:00 Феєрiя мандрiв
10:20 Olympic Battle
10:30,1:00,4:00 Київ. Вголос
11:00 Т/с «Уряд», 22 с. (16+)
12:00,17:00 Київ. Вдень
16:00 Т/с «Уряд», 24 с. (16+)
18:00 Київ прийдешнiй
18:30 В Українi
19:00,20:00,1:30,4:30 Київ. Ввечєрi
19:10 Акули бiзнесу
19:55 Чарiвна книга
22:00 Т/с «Картковий будинок», 71 c. (16+)
22:55 Погода
23:00 Київ. Вночi
23:10 Лото
23:15 Д/с «Королiвське турне», 1 с
0:10,5:30 Я не можу не спитати
2:30 Життєвi iсторiї
6:30 Веселi саморобки

В`язана
кофта

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30,4:35
«ТСН»
9:25,10:20,5:35 «Життя вiдомих людей»
11:15,12:20,14:15 «Твiй день»
17:10 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
20:43 «ПроCпорт»
20:45,21:50 Т/с «Свати»
22:55,1:50 Т/с «Мiж нами, дiвчатами»

Iнтер

3:55,18:00,19:00 «Стосується кожного»
4:55 «Телемагазин»
5:25,22:00 «Слiдство вели...»
з Л. Каневським»
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером»
10:00,11:00 «Корисна програма»
12:25 Х/ф «Зведенi сестри». (16+)
14:35,15:30 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий випадок»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок. Випереджаючи час»

Майданчик для
боксу

Літературний
жанр
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водойма
Фіскальний ...

Місто в
Індії
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Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною
7:00,8:00,15:00,19:00 Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:35 Мiсiя: краса
12:40,4:40 Агенти справедливостi. (16+)

Дикий
бик

1+2=

Кицька

Тропічне
дерево

Страх
води

Катол.
священик
Що? ...? Хвалебний
Коли?
вірш

Хетська
богиня
Група
Жінка в РасторАнглії
гуєва
Захисний
головний
убір

Японські
шашки
Вигук
при
болю

Притока
Гаронни

Річка в
Росії

Орбітальна
точка

Удав,
кобра

Техогляд Сумчасті
гриби
Серцеве
почуття

Частина
обличчя

Амплуа
артиста
Вулканічна
порода

Команда
собаці

Кора
липи

“...
забутих
предків”

Укр.
Радян.
енциклопедія
Слово з Богатир
у
“Кін-дзатюрків
дза”

Марка
вертольота

Річка в
Італії

Період
мезозой- Партія в
ської ери тенісі

Вигук у
лезгинці

... Цзе
Дун
Знак
царської
влади

Набряк
щоки
ПриродЧастина
ний
..., Надія,
Любов горючий ланцюга
газ

Столиця
Перу

Рослина
родини
бобових

Античний
качок

Орган
зору

... Бобул
(співак)
Фруктовий
напій

Частина Вперта
п`єси тварина

Добро
(ант.)

Сталева
С/г
культура заготівля

Грошова
одиниця
Латвії

Відомий
рос. поет

Кора
льоду на
снігу

Цар
звірів

Мідь,
алюміній,
цинк

Генетичний
“сейф”

Опонент
зла

... Марія

Смалець Йошкар...

Г
О

СТБ

5:15,5:50 Т/с «Коли ми вдома»
6:50 Т/с «Комiсар Рекс»
10:35 Слiдство ведуть екстрасенси. (16+)
13:30,14:50 Т/с «Слiпа». (12+)
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини
15:55,18:05 Т/с «Слiд». (16+)
20:15,22:50 Т/с «Мiй чоловiк, моя жiнка».
(12+)
0:05 Т/с «У рiчки два береги». (16+)

Хижа
річкова
риба

Місто в Нотний
Шотланпердії
вісток

Кручена
нитка

Церковний
клерк
Стародавня
франц.
монета
Рельєфна
форма
для
друку

А

Р

Новий канал

5:55,7:25 Kids` Time
6:00 М/с «Том i Джерi»
7:30 Орел i решка
9:20 Т/с «Грiмм». (16+)
11:10 Х/ф «Аксель». (12+)
13:10,19:00 Аферисти в мережах. (16+)
15:15 Т/с «Надприродне». (16+)
17:00 Хто зверху? (12+)
21:00 Х/ф «Алiса в Задзеркаллi»
23:20 Х/ф «Казка казок». (16+)
2:00 Improv Live Show. (12+)
2:50 Служба розшуку дiтей
2:55 Зона ночi

Городній
овоч

Я

Б

ICTV

4:00 Скарб нацiї
4:10 Еврика!
4:15 Служба розшуку дiтей
4:20 Факти
4:40,12:15,13:15 Т/с «Таємнi дверi». (16+)
6:30 Ранок у великому мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10:10,2:10 Т/с «Смертельна зброя». (16+)
11:05,21:30 Т/с «Пес». (16+)
12:45,15:45 Факти. День
15:15,16:15 Х/ф «Янгол-охоронець». (16+)
18:45,21:10 Факти. Вечiр
20:20,2:50 Секретний фронт
22:55 Т/с «Заклятi друзi». (16+)
1:05 Т/с «Менталiст». (16+)
3:35 Я зняв!

Деталь
гітари

Стівен ...

Гостре
інфекц.
захворювання

23:50 Т/с «Що робить твоя дружина?» (12+)
1:45 Х/ф «Закоханий за власним бажанням»
3:10 «Подробицi» – «Час»

6:00 Гiмн України
6:03 Невiдомi Карпати
6:30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови»
6:50 М/ф «Iсторiя про дiвчинку, яка
наступила на хлiб»
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,23:40,
2:15,5:10 Новини
7:05,9:35 Т/с «Гордiсть». (12+)
8:05 Роздивись
8:30 Я вдома
9:05 Телепродаж
11:35 Край пригод
11:50 Заархiвоване
12:00,13:10,18:20 Суспiльна студiя
15:10,21:45,0:15,2:50,5:45 Спорт
15:20 Країна пiсень
16:25,0:30 Т/с «Загадковий Доктор Блейк».
(16+)
17:30 Нашi грошi
18:55 Д/с «Тваринна зброя»
19:55 Д/с «Дикi тварини»
22:00 Д/с «Суперчуття»
23:00 #@)?$0 з Майклом Щуром. (16+)
1:30,3:05 Суспiльна студiя. Головне
4:05 Погода
4:10 Д/ф «Перехрестя Балу». (12+)

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною
7:00,8:00,15:00,19:00 Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:35 Мiсiя: краса
12:40,4:40 Агенти справедливостi. (16+)
14:40,15:30 Iсторiя одного злочину. (16+)
20:10 «Говорить Україна»
21:35 Європейський дайджест
21:50 Футбол. ЧЄ. Францiя – Нiмеччина
0:00 Гучна справа
1:00 Т/с «Найкращий чоловiк», 3 с. (12+)
1:45 Телемагазин
2:15 Т/с «Найкращий чоловiк», 4 с. (12+)
3:10 Реальна мiстика
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Iнтер

3:55,18:00,19:00 «Стосується кожного»
4:55 «Телемагазин»
5:25,22:05 «Слiдство вели...»
з Л. Каневським»
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером»
10:00,11:00 «Корисна програма»
12:25 Х/ф «Позбав мене вiд сумнiвiв»
14:30,15:30 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий випадок»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок. Випереджаючи час»
23:50 Т/с «Що робить твоя дружина?» (12+)
1:50 Х/ф «Самотня жiнка бажає
познайомитися»
3:10 «Подробицi» – «Час»
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UA:Перший

СТБ

5:15,5:35 Т/с «Коли ми вдома»
6:35 Т/с «Комiсар Рекс»
10:20 Слiдство ведуть екстрасенси. (16+)
13:30,14:50 Т/с «Слiпа». (12+)
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини
15:55,18:05 Т/с «Слiд». (16+)
20:15,22:50 Т/с «Мiй чоловiк, моя жiнка».
(12+)
0:05 Т/с «У рiчки два береги». (16+)

Канал «1+1»

Р

Г

З

Середа, 16 червня

0:50 Improv Live Show. (12+)
2:00 Зона ночi

ICTV

ТК «Київ»

3:35 Х/ф «Невловимi месники»
4:55 «Телемагазин»
5:25,22:05 «Слiдство вели...»
з Л. Каневським»
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером»
10:05,18:00,19:00 «Стосується кожного»
12:25 Х/ф «Пiд одним дахом». (12+)
14:15 Х/ф «Гiрськi лижi». (12+)
16:05 «Чекай на мене. Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок. Випереджаючи час»
23:50 Т/с «Що робить твоя дружина?» (12+)
1:50 Х/ф «Бiле сонце пустелi»
3:10 «Подробицi» – «Час»

С

9:25,10:20,5:35 «Життя вiдомих людей»
11:15,12:20,14:15 «Твiй день»
17:10 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
20:43 «ПроCпорт»
20:45,21:50 Т/с «Свати»
22:55,1:50 Т/с «Мiж нами, дiвчатами»

21:00 Х/ф «Злам часу»
23:10 Х/ф «Темне дзеркало». (16+)
1:20 Improv Live Show. (12+)
2:20 Служба розшуку дiтей
2:25 Зона ночi

6:00 Гiмн України
6:03 Енеїда
6:30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови»
6:50 М/ф «Коза-Дереза»
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,0:05,2
:15,5:20 Новини
7:05,9:35 Т/с «Гордiсть». (12+)
8:05,17:20 Роздивись
8:30 Геолокацiя: Волинь
9:05 Телепродаж
11:35 Край пригод
11:50 Заархiвоване
12:00,13:10,18:20 Суспiльна студiя
15:10,21:25,0:30,2:40,5:45 Спорт
15:20 Країна пiсень
16:00 Концерт. Дмитро та Назарiй Яремчуки
17:30,19:55 Д/с «Дикi тварини»
18:55 Д/с «Тваринна зброя»
21:35 «Зворотнiй вiдлiк»
23:30 Перша шпальта
0:35,1:25,4:05,5:55 Погода
0:40 Д/с «Свiт дикої природи»
1:10,3:55 Земля, наближена до неба
1:30,2:50 Суспiльна студiя. Головне
4:10 Д/ф «Вибiр»

14–20 червня 2021 року

Хімічний
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КІКБОКСЕР ІЗ МИРОЦЬКОГО
ВІКТОР ПРИХОДЬКО:
«КОЛИ ТИ ФІЗИЧНО У ТОНУСІ,
ЗАВЖДИ МАЄШ ГАРНИЙ НАСТРІЙ»
ОСОБИСТІСТЬ
12-річний спортсмен Віктор Приходько навчається у Мироцькій гімназії №12 на відмінно. У юні роки
Віктор вже став чемпіоном України
з кікбоксингу, чемпіоном України
з Ушу (вид східних єдиноборств),
отримав чотири кубки «Кращий
спортсмен року» і два кубки переможця змагань. Мама хлопця, пані
Людмила, каже, що вже не має місця на стінах кімнати для численних
грамот і нагород її сина.

В

інтерв’ю для «Бучанських новин»
Віктор розповів, як захопився цим видом боротьби, як проходять тренування
та чим отримані у спорті навички можуть
виявитися корисними у роботі та житті.
Мама Людмила розповідає, що син почав тренуватись, коли йому було лише
три роки. Спочатку він займався в секції
Ушу, та згодом більше часу почав віддавити кікбоксингу, так як цей вид боротьби йому здається одним із найбільш інтенсивних і ефектних єдиноборств.
– Вікторе, що таке кікбоксинг? З
чого почалося твоє захоплення?
– Кікбоксинг – це вид контактних єдиноборств, який виник у США в 1966 році.
Один з його засновників – японець Ноґуті
Осаму. В кікбоксингу поєднуються техніка і правила боксу, але додаються удари ногами. Зазвичай кількість раундів
у поєдинку менша, ніж у боксі – від 3 до
5, залежно від версії або турніру. Проте
кікбоксинг завдяки ударам ногами та
більшої кількості нокаутів вважається
більш видовищним. До речі, наші відомі
на весь світ боксери Віталій і Володимир
Кличко починали саме з кікбоксингу.
Тренується Віктор у школі східних бойових мистецтв «У-вей» у Немішаєво у
тренера Віталія Григоровича Лисака.
– Вікторе, розкажи, як минають твої
тренування. Скільки часу вони займають?
– Зазвичай я маю шість тренувань на
тиждень по дві-три години. Вони доволі
інтенсивні та цікаві.

СПОРТ

Наші футболісти
бронзові призери!
В смт Гостомель пройшов дитячий
футбольний турнір серед дітей та молоді «Urban football cup».

– За ким із професійних кікбоксерів
або боксерів стежиш і вважаєш взірцем для наслідування? За кого, зазвичай, вболіваєш?
– Гадаю, не лише я, а й більшість
хлопців стежать за виступами наших
топових боксерів – Василя Ломаченка
і Олександра Усика. Втім, цей список
можна продовжувати безкінечно, адже
українська школа боксу – одна з найкращих у світі. Українські кікбоксери входять до світової еліти.

Загартовує і вчить, не зважаючи на поразки, йти вперед.

– Які навички, отримані під час занять спортом, виявляються корисними в роботі та житті загалом?
– Найкорисніша – контроль емоцій.
Це допомагає приймати правильні і виважені рішення та зменшує рівень стресу. Може, це прозвучить дещо дивно, але
коли ти фізично у тонусі, завжди маєш
гарний настрій.
Мати хлопця доповнює, що спорт
виховує насамперед витривалість та
прагнення добиватися своїх цілей.

– Наскільки взагалі в Україні розвинута спільнота з кікбоксингу?
– Мені складно проаналізувати якісь
тренди розвитку кікбоксингу за багато років, але, відколи я почав займатись, кількість осіб, що приходять на
тренування, постійно збільшується.
Україна має високий авторитет на
міжнародній арені в різних вікових і
вагових категоріях, у різних версіях є
чемпіони світу і Європи, багато професійних спортсменів.

– Що порадиш початківцям? Якою
має бути фізична підготовка для цього
спорту? Як уберегтися від травм?
– Порадив би припинити шукати
причини, з яких не вдається почати
тренування. Ні для кого не секрет, що
найважче у тренуванні – змусити себе
на нього прийти. Далі вже темп задає
група і тренер.
Хлопець розповідає, що особливих
вимог щодо фізичної форми немає.
Головне – відсутність протипоказань
від лікарів.
– Легкі травми (гематоми або розтягнення) в будь-якому разі час від часу
траплятимуться, адже це контактний
вид спорту. Дуже важливо не допустити серйозних травм – переломів чи розривів тканин. За цим уважно стежить
тренер. У процесі роботи також потрібно прислухатись до свого організму.
Він завжди підкаже, коли треба знизити
темп або зробити паузу.
– Які спортивні цілі ставиш собі на
майбутнє?
– Наразі все, що я хочу, це здобути
якісну освіту та досягти високих результатів у спорті. В майбутньому
планую стати боксером.
Спілкувалась Ірина Паясь

Срібло – у юної
бучанки

6 команд з Гостомеля, Бучі, Горенки,
Мощуна та Пущі Водиці змагались за
перемогу.
Бронзу виборола команда Бучанської
дитячо-юнацької спортивної школи.
У номінації «Кращий бомбардир» турніру відзначено Войналовича Ярослава.
Вітаємо команду та тренера-викладача відділення футболу Валентину
Басалаєву!

Вікторія Білоус у турнірі з художньої
гімнастики «Princess Cup» , що проходив у Києві, посіла II місце серед гімнасток 2015 року народження.
Яскрава перемога нашої зірочки –
це великий труд спортсменки разом із
тренерами, які її готували, підтримані
вірою батьків в успіх донечки.

Швидкі ролики
На бучанському стадіоні «Ювілейний»
відбувся Чемпіонат Київської області з
бігу на роликових ковзанах серед дорослих юніорів, кадетів та дітей.
Є переможці, проте головний підсумок змагань у чудовій спортивній
атмосфері і бажанні досягти кращих
результатів.
Організатори Бучанський ролер клуб
«Koleso», учасники і батьки активно
підтримують бажання дітей реалізовувати спортивні здібності. Неймовірний
день, неймовірні емоції!

ГРОМАДИ

Тренінг
«Молодіжна
рада 2.0»

«Гренада»: релакс,
спорт і веселощі

Захід відбувся в рамках проєкту
Erasmus+ «Посилення спроможностей молодих лідерів та молодіжних
організацій для значущої участі у
житті громади» за підтримки громадської організації «Молоді Агенти
Змін», що спільно з партнерами
з Вірменії, Молдови й Португалії
підтримує механізми сталого залучення молоді до розв'язання питань
місцевого розвитку та врядування.
Молодь Бучанської ОТГ на шляху
до змін!

ФЕСТИВАЛЬ

Яскраві та
запальні таланти
Минулими вихідними в Літньому театрі Бучанського міського
парку пройшов фестиваль-конкурс «Талановиті діти України».

СПОРТ

Три золоті
медалі
міжнародного
рівня

Федерація естетичної групової
гімнастики «Odeliya» та ансамбль
«Fantasy» з Бучі яскраво засяяли на
сцені.
73 дитини-учасники та 13 номерів, багато хвилювань, шквал оплесків та ще більше перемог.

ОЗДОРОВЛЕННЯ

Два других місця, сім перших
та чотири Гран-прі – неймовірний
результат для бучанців під кінець
гімнастичного сезону.
Також успішно виступили на фестивалі вихованці Бучанської дитячої
школи мистецтв ім. Л. Ревуцького,
які отримали високі результати.
Зачарував своїм виступом та отримав Гран-Прі – Роман Прибитко
(гітара) під керівництвом викладача Олександра Матерева.
Підхопили усіх присутніх у залі
потужними голосами і непересічною харизмою вихованці викладача Марії Волосянської:
Гран-Прі – Тетяна Кудас.
Перше місце – Марк Ходорович.

Відпочивати юним спортивним командам разом – гарна традиція Бучанської громади. Й тренуватися продовжують, і розважаються, і здоров’я
набираються на морському узбережжі.
Юнаки і дівчата дитячо-юнацької спортивної
школи вже облаштувалися у санаторії «Гренада».
Літо, веселі, цікаво проведені дні, морське повітря
і друзі поруч – це чудове задоволення.

БЛАГОУСТРІЙ

Зелений затишок
Гарненькі зелені газони – це постійна робота комунальників: вчасно полити, покосити, підкормити, прибрати. А ще й квітки висадити і весь час за
ними доглядати, щоб були розкішними. Та працівникам все вдається. Бучанська громада розквітає
різними кольорами, а трава на газонах радує око
зеленим кольором.
Нещодавно «Бучазеленбуд» кронував клени на
алеї біля Київської площі. Тепер на всій території
громади косить траву, саджає квіти. А співробітники стадіону «Ювілейний» допомагають їм з газонам. Вони ж у цьому професіонали. Бачили чудове
футбольне поле на стадіоні?

У місті Карловац, що в Хорватії,
відбувся Кубок Європи з кікбоксингу WAKO-2021. У складі
збірної України у боровся за перемогу учень 6-В класу Бучанської
школи № 5 Матвій Куявець, спортсмен Немішаївського клубу східних бойових мистецтв «У-Вей».
Загалом у змаганнях взяли участь
близько 2000 спортсменів.
Це перші міжнародні змагання
для юного бійця.
Матвій виборов 3 золотих нагороди у декількох видах змагань.

Чемпіонат серед
футболістів-аматорів

Волейбольні змагання

Відкрита першість Бучанської МТГ з футболу серед
аматорів 2021 не припиняється. Результати зіграних ігр
додають азарту і цікавості. Хто ж стане переможцем?
А тим часом відділ молоді та спорту Бучанської
міської ради не зволікає, навіть у вихідні проводить
регламентні роботи згідно графіка та сприятливих
погодних умов на стадіоні Ювілейний». Футбольне
поле має бути готовим до будь-яких випробувань.

СПОРТ

Результати IV туру
ФК «Фенікс» (Немішаєво): ФК «Олімпік» (Буча)

1:4

«Ніка» – чемпіон
Київщини!

ФК «Кудрівка» (Ірпінь): ФК «Курсор» (Буча)

2:3

ФК «КАтаН» (Бабинці-Блиставиця-Здвижівка):
ФК «Фортуна» (Буча)

1:2

ФК «Стальпрофіль» (Буча): ФК «Арсенал» (Буча)

3:1

Юні футболісти бучанської команди стали переможцями вищої ліги чемпіонату Київської області з
футболу серед юнаків 2010-2011 р.н.
Перемога – це наполеглива боротьба, тренування, відпрацювання, єдність в команді і співрозуміння, вимоги, прохання, переживання тренера Ніни
Полякової і валідол під час матчу.
У наших хлопців і їх потужного керівника все
вийшло – першість Київщини і гордість бучанців за
юну команду!

ФК «Skidka» (Ірпінь): ФК «Буча-Квартал» (Буча)

3:0

Результати V туру
ФК «Арсенал» (Буча): ФК «Skidka» (Ірпінь)

4:10

ФК «Фортуна» (Буча): ФК «Кудрівка» (Ірпінь)

2:6

ФК «Курсор» (Буча): ФК «Стальпрофіль» (Буча)

2:7

ФК «Зірка» (Ворзель): ФК «Фенікс» (Немішаєво)

3:0

ФК «Олімпік» (Буча): ФК «КАтаН» (Бабинці)

3:1

У Синяку провели відкриту першість з волейболу Бучанської міської територіальної громади серед
юнаків 2007 р.н. та молодших.
У змаганнях взяли участь 4 команди: Буча, Луб’янка
(дівчата), Синяк, Гостомель.
Переможці:
• «Золото» – м. Буча
• «Срібло» – с. Синяк
• «Бронза» – смт Гостомель.
Усіх учасників нагороджено медалями, кращих
гравців команд – пам’ятними призами та грамотами,
а команди – кубками та дипломами.
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14:40,15:30 Iсторiя одного злочину. (16+)
20:10 «Говорить Україна»
21:35 Європейський дайджест
21:50 Футбол. ЧЄ. Iталiя – Швейцарiя
0:00 Гучна справа
1:00 Т/с «Найкращий чоловiк», 5 с. (12+)
1:45 Телемагазин
2:15 Т/с «Найкращий чоловiк», 6 с. (12+)
3:10 Реальна мiстика

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi
10:00 Феєрiя мандрiв
10:20 Olympic Battle
10:30,1:00,4:00 Київ. Вголос
11:00 Т/с «Уряд», 23 с. (16+)
12:00,17:00 Київ. Вдень
16:00 Т/с «Уряд», 25 с. (16+)
18:00 Погоджувальна рада
19:00,20:00,1:30,4:30 Київ. Ввечєрi
19:10 Акули бiзнесу
19:55 Чарiвна книга
22:00 Т/с «Картковий будинок», 72 c. (16+)
22:55 Погода
23:00 Київ. Вночi
23:10 Лото
23:15 Д/с «Королiвське турне», 2 с
0:10,5:30 Я не можу не спитати
2:30 Життєвi iсторiї
6:30 Веселi саморобки

Четвер, 17 червня

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:03 Невiдомi Карпати
6:30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови»
6:50 М/ф «Некмiтливий горобець»
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,23:40,
2:15,5:10 Новини
7:05,9:35 Т/с «Гордiсть». (12+)
8:05 Роздивись
8:30 Я вдома
9:05 Телепродаж
11:35 Край пригод
11:50 Заархiвоване
12:00,13:10,18:20 Суспiльна студiя
15:10,21:45,0:15,2:50,5:45 Спорт
15:20 Країна пiсень
16:25,0:30 Т/с «Загадковий Доктор Блейк».
(16+)
17:30 #@)?$0 з Майклом Щуром. (16+)
18:55 Д/с «Тваринна зброя»
19:55 Д/с «Дикi тварини»
22:00 Д/с «Суперчуття»
23:00 Схеми. Корупцiя в деталях
1:30,3:05 Суспiльна студiя. Головне
4:05 Погода
4:10 Д/ф «Вiйна на нульовому кiлометрi».
(12+)

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30,4:40
«ТСН»
9:25,10:20,5:35 «Життя вiдомих людей»
11:15,12:20,14:15 «Твiй день»
17:10 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
20:33 «ПроCпорт»
20:35 «Чистоnews»
20:40 Т/с «Свати»
21:45 «Право на владу»
0:45 Бойовик «Людина, яка бiжить»
2:45 Бойовик «Карти, грошi, два стволи»

Iнтер

3:55,18:00,19:00 «Стосується кожного»
4:55 «Телемагазин»
5:25,22:05 «Слiдство вели...»
з Л. Каневським»
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером»
10:00,11:00 «Корисна програма»
12:25 Х/ф «Пенелопа»
14:30,15:30 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий випадок»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок. Випереджаючи час»
23:50 Х/ф «Чiзкейк». (12+)
1:35 Х/ф «Мiський романс»
3:10 «Подробицi» – «Час»

ICTV

4:10 Скарб нацiї
4:20 Еврика!
4:25 Факти
4:45,14:00,16:15 Т/с «Таємнi дверi». (16+)
6:30 Ранок у великому мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10:10,2:00 Т/с «Смертельна зброя». (16+)
12:00,13:15,21:30 Т/с «Пес». (16+)
12:45,15:45 Факти. День
16:30 Х/ф «Куленепробивний». (16+)
18:45,21:05 Факти. Вечiр
20:20,2:45 Анти-зомбi
22:50 Т/с «Заклятi друзi». (16+)
0:55 Т/с «Менталiст». (16+)
3:30 Я зняв!

Новий канал

5:55,7:25 Kids` Time
6:00 М/с «Том i Джерi»
7:30 Орел i решка
9:50 Т/с «Грiмм». (16+)
10:50 Х/ф «Злам часу»
13:00,19:00 Аферисти в мережах. (16+)
15:15 Т/с «Надприродне». (16+)
17:00 Хто зверху? (12+)
21:00 Х/ф «Джек – вбивця велетнiв». (12+)
23:20 Х/ф «Таємниця Рагнарока». (16+)
1:20 Improv Live Show. (12+)
2:20 Служба розшуку дiтей
2:25 Зона ночi

СТБ

5:20,5:50 Т/с «Коли ми вдома»
6:50 Т/с «Комiсар Рекс»
10:30 Слiдство ведуть екстрасенси. (16+)
13:30,14:50 Т/с «Слiпа». (12+)
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини
16:00,18:05 Т/с «Слiд». (16+)
20:15,22:50 Т/с «Мiй чоловiк, моя жiнка». (12+)
0:05 Т/с «У рiчки два береги». (16+)

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною
7:00,8:00,15:00,19:00 Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:30 Мiсiя: краса
12:30,15:30 Агенти справедливостi. (16+)
15:50 Футбол. ЧЄ. Україна – Пiвнiчна
Македонiя
18:00 Гучна справа. Чому плаче епатажний
бабiй?
20:10 «Говорить Україна»
21:35 Європейський дайджест
21:50 Футбол. ЧЄ. Нiдерланди – Австрiя
0:00 По слiдах
0:30 Т/с «Найкращий чоловiк», 7 с. (12+)

БЛАНК ПЕРЕДПЛАТИ НА 2021 РІК

1:45 Телемагазин
2:15 Т/с «Найкращий чоловiк». (12+)
3:00 Реальна мiстика

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi
10:00 Феєрiя мандрiв
10:20 Olympic Battle
10:30,1:00 Київ. Вголос
11:00 Т/с «Уряд», 24 с. (16+)
12:00,17:00 Київ. Вдень
16:00 Т/с «Уряд», 26 с. (16+)
18:00 Д/с «Планета 2050», 4 i 5 с
19:00,20:00,1:30,4:00 Київ. Ввечєрi
19:10 Акули бiзнесу
19:55 Чарiвна книга
22:00 Т/с «Картковий будинок», 73 c. (16+)
22:55 Погода
23:00 Київ. Вночi
23:10 Лото
23:15 Д/с «Королiвське турне», 3 с
0:10,5:00 Я не можу не спитати
2:30 Життєвi iсторiї
6:00 Веселi саморобки
6:30 Дотик з Ч. Стенлi

П’ятниця, 18 червня

UA:Перший

7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером»
10:00,11:00 «Корисна програма»
12:25 Х/ф «Мiськi дiвчатка»
14:10,15:30,1:30 «Речдок»
16:30 «Речдок. Особливий випадок»
20:00 «Подробицi»
21:00 Х/ф «007: Спектр». (16+)
3:05 «Чекай на мене. Україна»

ICTV

4:15 Скарб нацiї
4:25 Еврика!
4:30 Служба розшуку дiтей
4:35,1:05 Факти
4:55 Т/с «Таємнi дверi». (16+)
6:30 Ранок у великому мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10:10,20:10 Дизель-шоу. (12+)
11:45,13:15,0:05 «На трьох». (16+)
12:45,15:45 Факти. День
13:30,16:15 Т/с «Перший хлопець на селi».
(16+)
18:45 Факти. Вечiр
23:00 «На трьох 10». (16+)
1:30 Т/с «Смертельна зброя». (16+)
3:10 Я зняв!

Новий канал

6:00 Гiмн України
6:03 Невiдомi Карпати
6:30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови»
6:50 М/ф «Вiйна яблук та гусенi»
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,23:40,
2:15,5:10 Новини
7:05,9:35 Т/с «Гордiсть». (12+)
8:05 Роздивись
8:30 Я вдома
9:05 Телепродаж
11:35 Край пригод
11:50 Заархiвоване
12:00,13:10,18:20 Суспiльна студiя
15:10,21:45,0:15,2:50,5:45 Спорт
15:20 Країна пiсень
16:25,0:30 Т/с «Загадковий Доктор Блейк».
(16+)
17:30 Перша шпальта
18:55 Д/с «Тваринна зброя»
19:55 Д/с «Дикi тварини»
20:20 Д/с «Боротьба за виживання»
22:00 Д/с «Суперчуття»
23:00 #ВУкраїнi
1:30 Суспiльна студiя. Головне
3:05 «Зворотнiй вiдлiк»
4:40 Схеми. Корупцiя в деталях

5:55,7:25 Kids` Time
6:00 М/с «Том i Джерi»
7:30 Орел i решка
10:00 Т/с «Грiмм». (16+)
10:50 Хто проти блондинок? (12+)
12:50 Аферисти в мережах. (16+)
14:50 Х/ф «Людина-павук: Повернення
додому». (12+)
17:20 Х/ф «Людина-павук: Далеко вiд
будинку». (12+)
20:00 Х/ф «Земля тролiв»
22:00 Х/ф «Земля тролiв: У пошуках
золотого замку»
0:00 Х/ф «Вальхалла: Рагнарок». (12+)
2:10 Improv Live Show. (12+)
2:55 Служба розшуку дiтей

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною
7:00,8:00,15:00,19:00 Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:50,2:15 Т/с «Рiк собаки». (12+)
14:40 Т/с «Переклад не потрiбен», 1 i 2
с. (16+)
15:25,0:00 Гра #1
15:30 Т/с «Переклад не потрiбен». (16+)
20:10 «Говорить Україна»
21:35 Європейський дайджест
21:50 Футбол. ЧЄ. Англiя – Шотландiя
0:05 Гучна справа
1:05 Т/с «Рiк собаки», 1 с. (12+)
1:45 Телемагазин
4:50 Реальна мiстика

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30,4:25
«ТСН»
9:25,10:20,6:00 «Життя вiдомих людей»
11:15,12:20,14:15 «Твiй день»
17:10 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
20:13 «ПроCпорт»
20:15 «Чистоnews»
20:20 «Одруження наослiп 7»
22:20 Бойовик «Правдива брехня»
1:15 Х/ф «Вовк з Уолл-Стрiт»
5:10 «Свiтське життя»

Iнтер

3:55,18:00 «Стосується кожного»
4:55 «Телемагазин»
5:25,23:50 «Слiдство вели...»
з Л. Каневським»

СТБ

5:15 Т/с «Рецепт кохання»
9:05 Т/с «Вiдпустка у сосновому лiсi». (12+)
13:05,14:50,18:05 Т/с «Слiпа». (12+)
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини
20:15,22:50 Т/с «Життя прекрасне». (12+)
1:50 Х/ф «Перукарка i чудовисько»

Канал «Україна»

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi
10:00 Феєрiя мандрiв
10:20 Olympic Battle
10:30,1:00,4:00 Київ. Вголос
11:00 Т/с «Уряд», 25 с. (16+)
12:00,17:00 Київ. Вдень
16:00 Т/с «Уряд», 27 с. (16+)
18:00 Київ-Talk
19:00,20:00,1:30,4:30 Київ. Ввечєрi
19:10 Акули бiзнесу
19:55 Чарiвна книга
22:00 Комедiя «10 крокiв до успiху». (16+)
23:15 Лото
23:20 Київ. Вiдверто. (16+)
0:15 Я не можу не спитати
2:30 Життєвi iсторiї
5:30 Веселi саморобки

Суббота, 19 червня

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:03,4:00 Енеїда
7:00,8:00,9:00,21:00,0:55,3:35,5:35 Новини
7:10 М/ф «Братик Кролик та братик Лис»
7:20 М/ф «Казка про жадiбнiсть»
7:30 М/ф «Як козаки сiль купували»
7:40 М/ф «Як козаки олiмпiйцями стали»
8:05 Д/с «Дикуни. Дикi забави в зоопарку
Сан-Дiєго»
8:30 Д/с «Боротьба за виживання»
9:05 Телепродаж
9:35 Вiзуальний код
10:15,1:50 #ВУкраїнi
10:40 Д/с «Найбiльшi мiграцiї в природi»
11:45 Х/ф «Апостол Павло: Диво на шляху
в Дамаск», 2 с. (12+)
13:35 Концерт. Iво Бобул
14:40 UA:Фольк. Спогади
15:40 Х/ф «Рiчард Левове Серце:
Повстання». (16+)
17:40 Т/с «Римська iмперiя». (16+)
19:15 Х/ф «Бiлий птах з чорною ознакою»
21:25 Пишемо iсторiю. Храми на Руїнах
21:50 Пишемо iсторiю. Українська грекокатолицька церква
22:05 Пишемо iсторiю. Андрей Шептицький
22:20 Пишемо iсторiю. Вiдродження
православ`я
22:30 Д/с «Таємницi iсторiї. Портрети»
1:20,5:05 Д/с «Дикi тварини»
2:20 Д/ф «З України до Голiвуду»
4:55 Невiдомi Карпати
5:30 Погода

Канал «1+1»

7:00,4:35,6:00 «Життя вiдомих людей»
8:00 «Снiданок. Вихiдний»
10:00,18:30 «Свiт навиворiт»
14:00,15:05,16:10,17:10 Т/с «Свати»
19:30,5:20 «ТСН»
20:10 «Чистоnews»
20:15 «Вечiрнiй квартал»
22:10 «Жiночий квартал»
23:20,0:20 «Свiтське життя»
1:20 Мелодрама «Генеральська невiстка»

Iнтер

4:10,5:25 «Орел i решка. Морський сезон»
4:55 «Телемагазин»
6:20 М/ф
7:15 «Слово Предстоятеля»
7:25 Х/ф «Жарти Тото»
9:00 «Готуємо разом. Домашня кухня»
10:00 «Корисна програма»
11:00 Х/ф «Пригоди Шерлока Холмса i
доктора Ватсона»
14:55 Х/ф «Пригоди Шерлока Холмса i
доктора Ватсона. Собака Баскервiлiв»
17:55,20:30 Х/ф «Пригоди Шерлока Холмса
i доктора Ватсона. Двадцяте столiття
починається»
20:00 «Подробицi»
21:30 «Мiсце зустрiчi. Бенефiс»
23:05 Т/с «Хресна»
2:30 Х/ф «Iгри дорослих дiвчаток»

ICTV

4:15 Скарб нацiї
4:25 Еврика!
4:30 Факти
4:55 Не дай себе ошукати
5:35 Анти-зомбi
5:40 Громадянська оборона
7:35 Х/ф «Куленепробивний». (16+)
9:40 Х/ф «Захоплення пiдземки 123». (16+)
11:45,13:00 Т/с «Нюхач». (12+)
12:45 Факти. День
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Останнiй рубiж». (16+)
21:10 Х/ф «Викрадена 2». (16+)
23:00 Х/ф «Рембо 5: Остання кров». (16+)
0:55 Т/с «Таємнi дверi». (16+)
2:45 Я зняв!

Новий канал

6:00 Вар`яти. (12+)
7:55,9:55 Kids` Time
8:00 М/ф «Смурфики»
10:00 Орел i решка. Земляни
11:00 Орел i решка. Чудеса свiту
12:00 Орел i решка
14:00 М/ф «Iсторiя iграшок 4»
16:00 Х/ф «Мерi Поппiнс повертається»
18:50 Х/ф «Попелюшка»
21:00 Х/ф «Красуня i чудовисько»
23:40 Х/ф «Страшнi iсторiї для розповiдi
у темрявi». (16+)
1:50 Improv Live Show. (12+)
2:40 Зона ночi

СТБ

5:15,5:35 Т/с «Коли ми вдома»
6:25,10:55 Т/с «Папаньки». (12+)
7:55 Неймовiрна правда про зiрок
17:00 СуперМама. (12+)
21:00 МастерШеф. Celebrity. (12+)
23:15 Звана вечеря. (12+)

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi
7:25,4:50 Реальна мiстика
11:00,15:20,21:00 Т/с «Балерина». (12+)
20:00 Головна тема
21:35 Європейський дайджест
21:50 Футбол. ЧЄ. Iспанiя – Польща
0:00 Гучна справа
1:00,2:15 Т/с «Готель Купiдон». (12+)
1:45 Телемагазин

ТК «Київ»

6:00 Х/ф «Чемпiон»
6:30 Веселi саморобки
8:00 Феєрiя мандрiв. Македонiя
8:30 Легенда з Романом Мухою.
О. Пономарьов
9:55 Olympic Battle
10:00 Лiкар знає
10:30 Армiя сьогоднi
11:00,14:00,19:00,1:00,2:00,4:30 Київ. Вихiдний
12:00 Комедiя «Офiсний простiр»
13:40 Крим. Реалiї
15:00,15:50,16:35,17:25,18:10 Акули бiзнесу
20:00 Драма «Достукатися до небес». (16+)
21:40 Служба порятунку. (16+)
22:00 Київ. Проfile
22:55 Лото
23:00 Д/с «Як працюють мiста», 1 с
0:00,5:30 Я не можу не спитати
3:00 Життєвi iсторiї

Неділя, 20 червня

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:03,4:00 Енеїда
7:00,8:00,8:55,21:00,1:25,3:35,5:35 Новини
7:10 М/ф «Козлик та його горе»
7:20 М/ф «Повертайся, Капiтошко»
7:30 М/ф «Як козаки кулiш варили»
7:40 М/ф «Як козаки наречених виручали»
8:10,5:30 Погода
8:15 Д/с «Боротьба за виживання»
9:00 Божественна Лiтургiя Православної
Церкви України
11:00 Недiльна Лiтургiя Української ГрекоКатолицької Церкви
12:30 Недiльна Свята Меса РимськоКатолицької Церкви в Українi
13:30,15:10 Концерт. Пiснi про кохання
14:35 Телепродаж
16:25 Д/ф «Бовсунiвськi бабусi». (12+)

17:40 Т/с «Римська iмперiя». (16+)
19:10 Д/с «Свiт дикої природи»
19:35 Пишемо iсторiю. Автори української
iсторiї
19:50 Пишемо iсторiю. Вiдродження
православ`я
20:05 Пишемо iсторiю. Українська грекокатолицька церква
20:20 Пишемо iсторiю. Андрей Шептицький
20:45 Пишемо iсторiю. Храми на Руїнах
21:30 Дорога до Токiо
22:00 Тi, що змiнили свiт. Микола Гоголь
22:30 Тi, що змiнили свiт. Серж Лифарь
23:05 #@)?$0 з Майклом Щуром. (16+)
23:35 Х/ф «Рiчард Левове Серце:
Повстання». (16+)
1:50 Земля, наближена до неба
2:00 #ВУкраїнi
2:30 Д/ф «Вибiр»
4:55 Невiдомi Карпати
5:05 Роздивись

Канал «1+1»

7:00 «Життя вiдомих людей»
8:00 «Снiданок. Вихiдний»
9:00 «Лото-Забава»
9:45 «Мандруй Україною з Дмитром
Комаровим»
10:55,2:20 «Свiт навиворiт»
18:15 «Українськi сенсацiї»
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень»
21:00 Бойовик «Кiнгсмен: Таємна служба»
23:40 Комедiя «Ножi наголо»

Iнтер

4:30 Х/ф «Зайчик»
5:55 М/ф
6:25 Х/ф «Ейб». (12+)
8:00 «Вдалий проект»
9:00 «Готуємо разом»
10:00,11:00,11:50 «Iнше життя»
12:50 «Речдок. Випереджаючи час»
17:10 Х/ф «007: Спектр». (16+)
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 Х/ф «Пригоди Шерлока Холмса i
доктора Ватсона. Собака Баскервiлiв»
1:00 «Речдок»

ICTV

4:00 Скарб нацiї
4:10 Еврика!
4:15 Факти
4:40 Не дай себе ошукати
6:15 Бiльше нiж правда
7:05 Анти-зомбi
8:05 Секретний фронт
9:05 Громадянська оборона
10:00 Х/ф «Янгол-охоронець». (16+)
12:45 Факти. День
13:00 Х/ф «Рембо 5: Остання кров». (16+)
14:55 Х/ф «Викрадена 2». (16+)
16:45 Х/ф «Останнiй рубiж». (16+)
18:45 Факти тижня
20:35 Х/ф «Нiчний втiкач». (16+)
23:05 Х/ф «Законослухняний громадянин».
(18+)
1:20 Т/с «Таємнi дверi». (16+)
2:55 Я зняв!

Новий канал

6:00 Таємний агент. (12+)
6:50 М/ф «Том i Джерi: Чарiвний перстень»
7:55,9:55 Kids` Time
8:00 М/ф «Iсторiя iграшок 4»
10:00 Х/ф «Алiса в Країнi чудес»
12:10 Х/ф «Алiса в Задзеркаллi»
14:40 Х/ф «Попелюшка»
16:50 Х/ф «Джек – вбивця велетнiв». (12+)
19:00 Х/ф «Бiлоснiжка: Помста гномiв»
21:00 Х/ф «Червона Шапочка». (16+)
23:10,0:05 Improv Live Show. (12+)
1:10 Вар`яти. (12+)

СТБ

5:15 Т/с «Папаньки». (12+)
12:50 МастерШеф. Celebrity. (12+)
15:00 СуперМама. (12+)
19:00 Слiдство ведуть екстрасенси. (16+)
20:00 Один за всiх. (16+)
0:05 Я соромлюсь свого тiла. (16+)

Канал «Україна»

5:50 Сьогоднi
6:50 Реальна мiстика
9:20,2:10 Т/с «Дiвчатка мої»
13:10 Т/с «Стань моєю тiнню». (12+)
17:00 Т/с «Сiмейний портрет», 1 i 2 с. (12+)
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Панютою
21:00 Т/с «Сiмейний портрет». (12+)
23:00 Українська пiсня року
1:40 Телемагазин
5:10 Агенти справедливостi. (16+)

ТК «Київ»

7:00 Київ. Проfile
8:00 Феєрiя мандрiв
8:20 Легенда з Романом Мухою. В. Бронюк
9:55 Olympic Battle
10:00 Kyiv Tour
10:15 Крим. Реалiї
10:40 Воїн
11:00,14:00,4:30 Київ. Вихiдний
12:00 Янамаракана. Про футбол Києва
13:00 Про:Muz наживо
15:00 Т/с «Картковий будинок», 69 c. (16+)
15:50 Т/с «Картковий будинок», 70 c. (16+)
16:35 Т/с «Картковий будинок», 71 c. (16+)
17:25 Т/с «Картковий будинок», 72 c. (16+)
18:10 Т/с «Картковий будинок», 73 c. (16+)
19:00,1:00 Київ. NewsRoom. Тижневик
19:45 Драма «Сiм рокiв у Тiбетi». (16+)
22:00,1:45 Тижневик. Спорт
22:30 В Українi
22:55 Лото
23:00 Д/с «Як працюють мiста», 2 с
0:00,5:30 Я не можу не спитати
2:15 Життєвi iсторiї
6:30 Веселi саморобки

АКТУАЛЬНО

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ

ЗАХИСТ ПРАВ
СПОЖИВАЧІВ.
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ?

Податки,
цифровий
підпис та
прописка

М

ожливість кожного покупця отримати право на
якісні послуги бере початок у 1961 році, коли
американський президент Джон Ф. Кеннеді під час
виступу 15 березня сформував поняття «споживач»
і назвав засадничі його права – на інформацію, безпеку, якість і захист своїх претензій. Пізніше до них
додались ще чотири: право на відшкодування збитків, споживацьку освіту, задоволення базових потреб
і здорове довкілля. Сьогодні не знайдеться людини,
яка б не стикнулась із порушенням цих прав у своєму
житті. Прострочений йогурт у супермаркеті, підробки в онлайн-магазині, несвіжий салат в ресторані…
Однак чи завжди потерпілі скаржаться? Які права
споживачів порушують в Україні і як ефективно за
них боротись, розповідає Центр громадського моніторингу та контролю.

21 ТИСЯЧА ЗВЕРНЕНЬ ВІД СПОЖИВАЧІВ
За даними Держпродспоживслужби, у 2020 році
відомство отримало 20,9 тисячі пропозицій, звернень, скарг і заяв від споживачів. Найчастіше скарги
українців (41,5%) стосувались неналежної якості непродовольчих товарів. Майже третина звернень були
щодо тарифів чи якості житлово-комунальних послуг.
Найменше громадяни скаржились на продовольчі товари (лише трохи більше 5%).
За словами голови Держпродспоживслужби
Владислави Магалецької, такий розподіл скарг не свідчить, що продукти в Україні лише якісні, а непродовольчі товари дуже погані. Насправді, тут відіграють
роль інші фактори: ціна і наявність чеку за покупку
чи послуги.
«Здебільшого, платіжки за житлово-комунальними тарифами та чеки на техніку, наприклад, ми зберігаємо частіше, ніж чеки на продукти», – пояснила
Магалецька.
Власне, переважно громадяни оскаржують відмову
в обміні чи поверненні коштів за неякісний товар, затримку доставки поштових відправлень, невиконання
договорів чи сервісних зобов’язань тощо. У скаргах
щодо ЖКП йдеться про завищені суми у платіжках,
несправедливу заборгованість тощо. Цікаво, що 2020
року зросла кількість запитів з приводу зростання цін
на ліки та харчові продукти.
Держслужниця розповіла, що у половині випадків
скарги українців були успішними: «Нам вдалося задовольнити більше, ніж половину вимог і повернули
споживачам близько 10 мільйонів гривень за неякісні
товари та надані послуги».
БЕЗ КНИГИ СКАРГ
Коли йдеться про обстоювання своїх інтересів як
клієнта, то багато хто одразу згадує про книгу скарг,
яка перейшла в український бізнес ще з Радянського
Союзу. Однак її більше не існує. Торік книгу відгуків та
пропозицій офіційно скасували, і її наявність більше
не є обов’язковою. За словами експертів, вона уже давно втратила свою актуальність.
«Необхідно було приїжджати в контролюючий орган і писати скаргу, що бізнес не реагує на ваші записи
в книзі скарг, продають прострочену продукцію, грубіянять, обманюють із цінниками, і тоді контролюючі
органи перевіряли книгу скарг, дивилися чи є відпо-

Нові послуги, які
стали доступні у Дії

М

відь, і в разі необхідності штрафували аж на 17 гривень», – розповів виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.
У Європейській бізнес-асоціації вважають, що книга
скарг не виконувала своїх функцій і була лише зайвою
ланкою між споживачем і Держпродспоживслужбою.
Тож її скасування відкрило шлях для ефективнішого
захисту прав споживачами.

ЯК СКАРЖИТИСЬ ЕФЕКТИВНО?
На думку експертів, більшість конфліктів із споживачами можна вирішити на місці. Поскаржитись менеджеру закладу, замінити неякісний товар чи повернути за нього гроші. Однак коли це не спрацьовує або це
інтернет-магазин, потрібно діяти інакше.
Фахівці радять спочатку зателефонувати на гарячу
лінію закладу. Якщо її немає, тоді написати відгук на
офіційному сайті, сторінці у соцмережах, Google картах чи форумах з відгуками. Як свідчить досвід останніх років, іноді публічне обговорення стократ дієвіше,
ніж залишені скарги в колцентрі.
Якщо це не допомагає, то слід звернутись до
Держпродспоживслужби. Зробити це можна у будьякий зручний спосіб: особисто на прийомі в територіальному відділі, телефоном, онлайн або поштою.
Цілодобова гаряча лінія працює за номером (044) 364
77 80. Детальні контакти служби можна знайти на сайті https://dpss.gov.ua.
Варто зауважити, що відомство не приймає анонімних повідомлень. Також слід зазначити фактичну і юридичну назви магазину чи кафе, а також його адресу. За
фактом звернення Держпродспоживслужба перевірить
підприємство і, якщо виявить порушення, то оштрафує
власників, а покупець може отримати компенсацію.
Експерти закликають не боятись обстоювати свої
інтереси як споживача. Але щоб боротьба була ефективною, потрібно добре вивчити свої права.
Центр громадського моніторингу і контролю

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту документу державного планування та звіту
про стратегічну екологічну оцінку
Повна назва документа державного планування – Детальний план території
житлової та громадської забудови в с.Дмитрівка Бучанського (раніше КиєвоСвятошинського) району Київської області (далі – ДДП).
Громадське обговорення ДДП та його розділу «Охорона навколишнього природного середовища» (звіт про стратегічну екологічну оцінку), розпочнеться з
07.06.2021 р. з оприлюднення на сайті Дмитрівської селищної ради: https://dtg.gov.ua.
Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подавати
зауваження та пропозиції до ДДП та звіту про його стратегічну екологічну оцінку в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді).
Громадські слухання заплановані на 07.07.2021 о 15-00 годині за адресою:
Київська обл., Бучанський район, с.Дмитрівка, вул. Садова, 2 в приміщені сільської ради.
Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції – Дмитрівська сільська
рада Бучанського району Київської області (08112, с.Дмитрівка, вул. Садова, 2)
е-пошта: dmytrivka_sr@ukr.net. Відповідальна особа: Матвієва Н.В.
Строк подання зауважень і пропозицій – з 7.06.2021 року – і триватиме до
7.07.2021р.
Втрачене свідоцтво про право власності на житло №257 від 26.06.2001, видане
Назаровцю Любомиру Титусовичу виконкомом Ірпінської міської ради, згідно
з розпорядженням №98 від 22.06.2001, дата реєстрації 06.07.2001, реєстровий
№131, книга 10, сторінки 106, 114, вважати недійсним.

інцифри представило 10 нових
послуг, що з оновленням стали доступними
для українців онлайн – серед них зміна місця реєстрації, сплата податків та петиції.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства
цифрової трансформації.
У Дії з’явилась можливість зміни місця реєстрації онлайн. Послуга вже доступна для жителів
Києва, Харкова, Вінниці, Луцька, Рівного, Кривого
Рогу і Маріуполя. А впродовж року сервіс стане доступним у всій країні.
Крім того, реєстрація ФОП стала повністю автоматичною, без участі держреєстратора. Як додали
у Мінцифри, «10-15 хвилин на заповнення заяви і
менше ніж 2 секунди на її обробку».
Податки для ФОП також можна сплачувати
онлайн, а ще – подати декларацію та переглянути
розрахунки за минулі періоди – все це тепер можна
зробити в Дії.
У Дії з’явився й електронний підпис у смартфоні
та NFC-авторизація, завдяки якій авторизуватися
можна, приклавши ID-картку до смартфона.
Бізнес отримає статичний QR-код – завдяки йому
можна ділитися необхідними документами онлайн
без купівлі додаткового обладнання. У кабінеті на
порталі Дія можна генерувати QR-код та роздрукувати його – людина сканує QR-код та дає згоду на шеринг документів.
Відтепер у Дії можна отримати електронний
дозвіл на виконання будівельних робіт та електронний сертифікат про прийняття в експлуатацію
для класу наслідків СС2/СС3. Для класу СС1 – автоматична реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт.
Електронні петиції також додали у Дію – їх можна створювати, переглядати та підтримувати.
Для водіїв з’явилася можливість заміни водійського посвідчення. Також для водіїв Дія щогодини оновлюватиме розділ «Штрафи». Стануть
доступними штрафи, виписані патрульними.
Застосунок надішле сповіщення у разі появи
штрафу та нагадає про нього за 5 днів до закінчення терміну оплати.
Доступна іпотека для переселенців, які постраждали через російську агресію в Криму та на сході
України. Кредит – на 20 років під 3% річних. Заяву
можна подати на порталі Дія за 10 хвилин.
В окремих містах відтепер можна сплатити
онлайн адміністративний збір – навести камеру в
Дії на QR-код біля реєстратора. Наразі ця послуга
доступна в Одесі, Хмельницькому та Рівному, поступово з’явиться у всій Україні.
До того ж, через Дію відбуватиметься реєстрація операторів потужностей ринку. «Потужності
ринку – це будь-яке обладнання для виробництва,
зберігання або транспортування харчових продуктів», – пояснюють у Мінцифри.

22.06.2021 року о 11-00 год. відбудеться встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки гр. Копелця Валерія Васильовича, кадастровий номер
3222480802:04:001:0015 за адресою: Київська обл., Бучанський район (КиєвоСвятошинський район), с. Буча, вул. Лісова.
Запрошуються сусідні землевласники (землекористувачі):
Н. І. Журавель, А. В. Журавель, О. В. Леоненко, С. В. Журавель, К. П. Лобань, О. Г.
Скринік, В. М. Скринік, Р. В. Скринік, В. М. Агєєв та І. В. Зарудна.
22.06.2021 року о 12-00 год. відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки гр. Колісник Ірини Василівни за адресою: Київська обл., Бучанський
(Києво-Святошинський) р-н, с. Білогородка, вул. Гайдамацька, 54.
Запрошуються сусідні землевласники: О. А. Кривошей та С. В. Плічко.
22.06.2021 року о 10-00 год. відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки гр. Мот Світлани Петрівни за адресою: Київська обл., Бучанський
(Києво-Святошинський) р-н, с. Дмитрівка, вул. Центральна, 26.
Запрошуються сусідні землевласники: В. В. Громитко, М. І. Грищенко та О. В.
Шаматовський.
12 червня 2021 року о 11:00 відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення межових знаків земельної ділянки за проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Коваленку В.П.
за адресою Київська область, смт Гостомель, вулиця Ярова 5/2. Просимо власників
та землекористувачів суміжних ділянок з’явитись для погодження меж та встановлення межових знаків.
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СУСПІЛЬСТВО

Меланома, як розпізнати
і попередити захворювання
ЗДОРОВ’Я

Лікар-педіатр та завідувач Амбулаторії групової практики №1 Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги Світлана
Вікторівна Таращенко акцентувала,
що потрібно уважно стежити за своїми родимками, оскільки під дією
певних факторів вони можуть переродитися в меланому – одну з найнебезпечніших злоякісних пухлин.
Тож далі докладніше.
Фактори ризику:
• світла шкіра;
• світле і руде волосся;
• очі блакитного, зеленого чи світло-сірого кольору;
• сонячні опіки;
• велика кількість родимок (більше 50);
• сімейна історія хвороби – випадки меланоми в родині;
• відвідування соляріїв (вважається, що
саме відвідування соляріїв стало причиною підвищеної захворюваності меланомою);
• хронічна травма родимки – під час носіння незручного взуття, тертя одягом
(пасок, комірець), регулярного гоління
та частої епіляції.
З метою зниження ризику захворювання меланомою та раком шкіри, необхідно
дотримуватися таких правил:
• самостійно оглядати родимки на початку та наприкінці літа; під час проходження профілактичних оглядів
обов’язково показувати лікареві ті
ділянки, які самостійно оглянути не
можна: задню поверхню шиї, спину, ділянки під пахвами;
• починати засмагати слід вже ранньою
весною, щоб шкіра поступово підготувалася до літнього сонця;
• не перебувати на сонці з 11 до 16 години дня, а засмагати – до 10 ранку або
після 16 дня;

• уникати травмування шкіри, особливо – травм родимок;
• не допускати сонячних опіків, зокрема
в дитячому віці. Дітям також не рекомендується відпочинок в країнах з
жарким кліматом (Єгипет, Туреччина,
Туніс, Іспанія, Куба тощо);
• для немовлят та маленьких дітей кращий захист – не перебувати на сонці.
Якщо це неможливо (так як батьки
навіть з маленькими дітьми часто проводять відпустку на пляжі), необхідно
обмежити перебування дітей на вулиці
тільки годинами найменш активного
сонця – вранці та ввечері;
• влітку носити світлий одяг з льону або
бавовни, тому що ці натуральні тканини добре пропускають повітря, а білий
колір відбиває сонячні промені;
• не заклеювати родимки пластиром, це
створює термічний ефект;
• використовувати сонцезахисні засоби
з факторами захисту вище 30, які захищають від впливу ультрафіолетових
променів і стійкі до впливу води, особливо дітям та людям зі світлою шкірою. Для захисту очей ідеально підходять якісні сонцезахисні окуляри;
• відмовитися або обмежити відвідування солярію;
• не нехтувати профілактичними оглядами дерматолога з метою вчасного
проведення дерматоскопії (огляду шкіри спеціальним оптичним приладом),
яка дозволяє на ранньому етапі виявити зміну родимок;

ЯК РОЗПІЗНАТИ МЕЛАНОМУ
НА РАННІХ СТАДІЯХ?
Необхідно регулярно оглядати шкіру
та своєчасно звертатися до лікаря при
будь-яких змінах. Самодіагностика є
найбільш ефективним методом раннього
виявлення меланоми.
Обстежуючи шкірні покриви, потрібно звертати увагу на:
• зміну родимки: поява асиметрії, зміну
краю (наявність нерівних, «рваних»
країв або навпаки змитість краю),
зміну забарвлення (нерівномірність
забарвлення з наявністю темних і блакитних відтінків), зміну розміру (більше 6 мм), структури шкіряного покриву родимки (сухість, поява кірочок,
кровоточивість, випадіння волосся,
згладженість шкірного малюнка), поява болючості, свербежу;
• поява незвичної, «не такої як усі інші»
родимки;
• поява біля підозрілої родимки схожих
утворень.
У разі неможливості вберегти родимку
від травм, а також при найменших змінах
наявних утворень або появі нових – не відкладайте візит до лікаря, бо саме від цього
залежить прогноз лікування та одужання!

УВАГА

Шахраї від імені
податківців
вимагають
перераховувати
їм кошти
Про аферистів, які телефонують до
громадян, повідомили у Головному
управлінні державної податкової
служби Київщини.
Як розповіли у відомстві, невідомі по
телефону представляються працівниками податкової служби та вимагають
грошей, які людина має перерахувати
на банківські карти нібито для потреб
податкової та «вирішення питань».
«Щоб ці фальшиві посадовці податкової не скористалися довірою платників податків, закликаємо представників бізнесу бути пильними та не
піддаватись на провокації», – закликали у ДПС Київщини.

Телефонують з мобільних номерів: +380993098749, +380669519144,
+380953086882, – повідомили в головному управлінні.
Та громадянам варто бути уважними
до будь-яких дзвінків, якщо у вас починають вимагати перерахувати кошти чи повідомити дані вашої особистої
банківської карти.
Жоден відомчий орган не має право
звертатися до вас з такою вимогою чи
проханням.
Бережіть себе і свої кошти. У разі надходження будь-яких незаконних вимог
звертайтеся до поліції та управління з
питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Київській області.

МЕТЕОЗАЛЕЖНІСТЬ:
ЧИ ІСНУЄ ТАКА ХВОРОБА
ТА ЯК З НЕЮ БОРОТИСЯ?!
ЗДОРОВ’Я

П

огані новини з телевізора, неприємні ситуації в житті, та ще й погода не радує. І якщо новини можна
не дивитися, а неприємні ситуації залежать від нашого ставлення до них,
то на погоду ми вплинути не можемо.
Тим паче, що клімат останнім часом
стрімко змінюється – замість холодної
зими і спекотного літа маємо весь рік
постійні перепади температури.
«Організм просто не встигає так
швидко пристосовуватися й перелаштовуватися і… реагує болями та поганим настроєм, – пояснюють лікарі
Бучанського консультативно-діагностичного центру.
Метеозалежність, кажемо ми. Але чи
існує така хвороба і чи не є це вигадкою офісних працівників, які просто
не хочуть працювати?
«Насправді такої хвороби «метеоазалежність» немає», – роз’яснюють медики. – Але наукові дослідження довели,
що 75% людей таки можуть і відчувають
зміни погоди. Чому? Роз’яснемо:
Ми створені з води, маємо власний
тиск і часто не турбуємося про власне
здоров’я.
Загалом, саме наявність хвороб у
людини і є першим чинником того, що
вона відчуває зміни погоди.
Адже те, що якийсь орган працює
неправильно, призводить до того, що
організм не може швидко перелаштуватися під погоду.
Тож найперше страждають від зміни
погоди хворі на:
• серцево-судинні;
• аутоімунні захворювання;
• хронічні захворювання: артрит, артроз, ревматизм, бронхіальну астму;
• також ті, хто переніс операції та
травми черепа.
Інший чинник – урбанізація та забезпечення максимального комфорту.
Доведено, що сільські жителі відчувають перепади температури менше, ніж
містяни. А все тому, що більшість часу
вони проводять на вулиці, незалежно
від того, яка погода. Тому й організм
їхній загартованіший до примх погоди.
Жителі ж міста звикли до кондиціонерів влітку, тепла взимку і сухості навесні та восени. А ще – до «краще посидіти вдома», коли за вікном не надто
комфортно.
Ось і виходить, що організм просто
збивається. Він не розуміє чому, коли
навколо тиск падає і має бути дощ, а у
вас – сухо і тепло. Виходить збій.
Як і чому погода впливає на нас? Усе
дуже просто. Змінюється тиск в природі, наприклад, перед дощем, – змінюється він і в організмі. Це як взаємозалежні сосуди.

Тільки коли організм здоровий –
сполучення і вирівнювання тиску відбувається швидко, а коли є збої – це
завершується головними болями та
стрибками артеріального тиску.
Зменшення кисню в повітрі призводить також до сонливості, зменшення
витривалості. Сильні морози можуть
визивати підвищення тиску у гіпертоніків, а сонячні магнітні бурі призводять до головних болів і також до підвищення тиску.

ЧИ ПОТРІБНО ЛІКУВАТИ?
Можливо, це звучить банально, але
найкраще лікування – профілактика.
А ще – не жаліти себе. Адже, як зазвичай ми поводимося: щось у мене
болить, мабуть, буде зміна погоди,
посиджу краще вдома. А треба навпаки – вийти на вулицю і пройтися, прогулятися.
Звичайно, фізичні навантаження
краще зменшити, адже навантаження
зовні (атмосферні) і фізичні можуть
бути занадто важким випробовуванням, але легкі фізичні вправи навпаки
допомагають організмові краще адаптуватися. Чим активніша людина, тим
більше кисню надходить до організму,
а значить, стабілізуються всі системи.
Також варто обмежити себе в їжі.
Жирна, смажена і солона їжа затримує
воду в організмі, а там, де є затримка,
не працює принцип сполучних сосудів, тобто у довкіллі кількість вологи
змінюється, а ваш організм на це відреагувати не може, бо тримає воду.
Дієвим також є все, що контрастно
вплине на ваш організм і допоможе
йому прокинутися. Тобто контрастний душ, гарячі ванночки для ніг,
баня – все це підходить для адаптації
та кращого самопочуття.
Не забувайте й про трави. Звичайний
м’ятний чай чи чай з ромашки – це
також допомога для метеочутливих.
Якщо нічого з цього не допомагає –
доведеться вживати ліки. Варто лише
пам’ятати, що гіпертонікам потрібні заспокійливі препарати (частіше на основі валеріани). А гіпотонікам, навпаки,
тонізуючі, з женьшенем чи ехінацеєю.
Зловживати більш серйозними ліками не варто, адже біль чи погане
самопочуття під час зміни погоди свідчить не про те, що у вас хвора голова,
а про те, що у вас загалом є проблеми
зі здоров’ям. Тому таблетка «від голови» може нашкодити вашому хворому
шлунку чи серцю.
«І наостанок. У природи дійсно немає поганої погоди, – наголошують лікарі. – А ваша реакція на погоду – це
привід для вас звернутися до лікаря,
або просто вийти на вулицю прогулятися. Бережіть себе та будьте здорові!

СУСПІЛЬСТВО
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Учені стверджують, що давня порада тренуватися по 30 хвилин на день
буде корисною не кожному, а ось
надто тривале сидіння може навіть
звести нанівець користь від вправ.
Як передає Укрінформ із посиланням
на ВВС, про це свідчать результати дослідження, проведеного Каледонським
університетом Глазго.
Науковці встановили, що три хвилини вправ на годину, проведену в сидячому положенні, можуть подовжити
життя на 30%.

Провідні вчені заявляють, що не існує
універсального підходу до фізичної активності.
У чотирирічному дослідженні, опублікованому в Британському журналі спортивної медицини, було проаналізовано
дані шести попередніх досліджень, в яких
брали участь більш як 130 000 дорослих у
Великій Британії, США і Швеції.
Науковці виявили, що рекомендація
пів години вправ на день знижує ймовірність ранньої смерті до 80% тільки для
тих, хто сидів менше семи годин на день.
Ризик смертності для людей, які сидять
понад 11-12 годин на день, не знизився.

НА ЧАСІ

сточкові (вишня, черешня і абрикос)
замість середини весни дали свій білий
колір лише наприкінці квітня – початку травня. Звичайно,
якщо буде хороша
погода, то вони можуть наздогнати відставання у дозріванні,
але ранніх врожаїв чекати не варто.

Сезон
полуниці
відстає
від графіка

Цього року терміни
дозрівання ягід у першій половині
літа змістяться.
олодна весна не дала досхочу насититися ранніми вітамінами вже у
травні. Зараз на прилавках почала з’являтися полуниця, вирощена у теплицях.
Її смакові властивості дуже відрізняються від ґрунтової ягоди. А місцева
полуниця цього року почне масово з’являтися тільки з другої половини червня.
Причина – холодна погода.
Тому ціни на ринку наразі «кусаються». Кілограм ягід на бучанському базарі
зараз продають за 80 -100 грн. Якщо порівнювати з попереднім роком, то ціни
були схожими. Але торік в цей час можна було знайти полуницю і дешевшу.

Х

ВАРТО ЗНАТИ

Паски безпеки –
розвінчуємо міфи
Бучанське районне управління поліції з посиланням на дані Київської
області повідомляє, що з 1 травня
притягнуто до адмінвідповідальності 370 осіб за непристебнуті паски
безпеки та відсутність мотошолому.
равоохоронці нагадують, що ігнорувати ці правила дорожнього
руху не варто, адже такі прості речі можуть врятувати життя як водія транспортного засобу, так і пасажирів.
Враховуючи те, що деякі керманичі
знаходять якісь причини для виправдання, поліціянти вирішили роз’яснити
детально.
Міфи про паски безпеки:
Міф №1. На невеликій швидкості
можна не пристібатися

П

Продавчиня ринку
пані Ольга каже, що навіть теплична продукція дещо запізнюється з
термінами дозрівання. Що вже казати
про ягоди, які вирощують у відкритому
ґрунті. Через квітневі заморозки і холодний початок травня весь сезон зміститься мінімум на 10-14 днів.
– Якщо минулими роками ціни на ягоди різко опускалися з кінця травня, а сезон масової ґрунтової полуниці припадав
на середину червня, то зараз все відтермінується на два тижні. Дешевшати
полуниця почне трохи згодом, а низькі
ціни будуть ближче до кінця місяця, –
прогнозує вартість продавчиня.

ФРУКТИ ТЕЖ ЗАТРИМАЮТЬСЯ
Відстає цього року від графіка і цвітіння плодових дерев. Наприклад, кі-

КОРИСТЬ СОКОВИТОЇ
ЯГОДИ
Сезон справжньої і дуже солодкої полуниці все ж таки попереду, і медики розповіли, чому необхідно включити в раціон цю ягоду.
Фахівці кажуть, що полуниця є
джерелом багатьох корисних речовин,
які підтримують функціонування всього організму і захищають від розвитку
хронічних захворювань.
Під час останніх досліджень вчені довели, що полуниця є джерелом
унікальних антиоксидантів і флавоноїдів, які захищають від розвитку
серцево-судинних і онкологічних захворювань. Також в ході дослідження
фахівці встановили, що смачна ягода
покращує неврологічний стан людини і позитивно позначається на зорі.
Полуницю необхідно включити в літній раціон для зниження рівня поганого холестерину і поліпшення функціонування судин.
Щоденне вживання хоча б 100 г цієї
ягоди зміцнить імунну систему за рахунок високого вмісту вітаміну C і каротиноїдів. Полуниця дуже корисна для
передміхурової залози, щитоподібної
залози, легенів і шлунково-кишкового
тракту. Медики рекомендують ввести
цю ягоду в раціон хворим на цукровий
діабет, оскільки полуниця регулює рівень цукру в крові і допомагає уникнути різких стрибків глюкози.
Підготувала Ірина Паясь
У разі зіткнення на швидкості 30 км/
год. ви не загинете, але отримаєте серйозні травми. А якщо зустрічний автомобіль їхав не на такій самій швидкості?
У випадку лобового зіткнення вже за
50 км/год. вага людини зростає до трьох
тонн. Так що не пристебнутий водій розіб'є головою лобове скло і в дев'яти випадках із десяти – загине.
Міф №2. Під час їзди на невеликі відстані паски не потрібні
Все та ж статистика свідчить, що в
75% випадків смерть водія на дорозі
настає в межах 40 кілометрах від його
будинку. Навіть поїздка на сусідню вулицю пов’язана з ризиком ДТП.
Міф №3. Пасок у разі аварії заважає
швидко вибратися з автомобіля, наприклад, що палає або тоне.
Навряд чи варто розглядати такий
вид ДТП, як максимально можливий.
Але в пасках старої конструкції дійсно можна було заплутатися, сучасні
інерційні паски забираються одним
клацанням.
Будьте відповідальними водіями!

РЕЦЕПТ

Печиво «Гамула»
від Євгена
Клопотенка

Старовинним українським рецептом яблучного печива відомий кулінарний експерт поділився на своєму Ютуб-каналі.
ГОТУЄМО ТІСТО
Для цього необхідно ретельно помити 2 яблука, розрізати їх навпіл та
видалити серцевину з кожної половини. Далі викладаємо половинки на
деко, попередньо застелене фольгою.
Запікати в духовці варто за температури 180°C приблизно 40 хвилин.
Коли яблука будуть готові, вибираємо м'якоть для пюре. До неї додаємо
1-2 ст. л. цукру, 50 г вершкового масла, дрібку солі, а також 170 г пшеничного борошна і 75 г вівсяного. Суміш
ретельно перетираємо до утворення
масляної крихти та додаємо яйце.
Наступний етап – замішуємо тісто,
поки воно не стане тугим. Після чого
обертаємо його харчовою плівкою і ставимо в холодильник на 20-30 хвилин.
КРЕМ З РОМАШКИ
Тим часом займаємось приготуванням заварного крему.
В невеличкій каструлі нагріваємо
400 мл молока з 1 ст. л. сухої ромашки. Відокремлюємо в миску 4 жовтки, перемішуємо їх з 100 г цукру.
Додаємо до суміші 1 ст. л. крохмалю
та ще раз перемішуємо. Далі необхідно процідити молоко з ромашкою та
вилити його в миску з жовтками та
цукром. Перемішуємо все вінчиком
і знову виливаємо у каструлю.
Майже готовий крем прогріваємо на
невеликому вогні, постійно помішуючи. Додаємо 50 г вершкового масла і помішуємо вінчиком до бажаної густоти.
Повертаємось до тіста.
Розкачуємо його між двома листами пергаменту, щоб було однорідним
і не залишалось на столі. Товщина
шару тіста має бути приблизно
0,5 см. Тепер беремо звичайну склянку і формуємо з тіста форму печива.
Застеляємо пергаментом деко і викладаємо печиво. Випікати потрібно
7-10 хвилин за температури 200°C.
Подавати печиво із заварним кремом.
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БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

СИДЯЧА РОБОТА: ТРИ ХВИЛИНИ
ВПРАВ НА ГОДИНУ МОЖУТЬ
ПОДОВЖИТИ ЖИТТЯ НА 30%

ОСВІТА

Не помітили, як
стали дорослими
ЛЯШЕНКА МИКОЛУ МИКОЛАЙОВИЧА,
голову Бучанської районної державної адміністрації

ГЕТЬМАНА ЮРІЯ ПЕТРОВИЧЯ,
двірника господарського сектору
Бучанської міської ради
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Дитинство – це чарівна мить, сповнена любов’ю,
добром, вірою в щось прекрасне, чарівне, таємниче.
На жаль, дитинство дуже швидко минає, але ми це
можемо побачити ставши уже дорослими.
У Бучанській Українській гімназії є чудова традиція – проведення Дня дитинства.
Для учнів 11 класу – це особливий день, крок з дитинства в доросле життя.
Хай воно буде завжди таким яскравим, як роки у
стінах рідної гімназії.
Мрійте і нехай ваші мрії збуваються!

Вітаємо
з Днем народження
ГОМЕНЮК КАТЕРИНУ
ЛЕОНІДІВНУ!
Бажаємо здоров’я,
достатку, щоб всі плани
здійснились цілком
і повністю, щоб всі
цілі були досягнуті та
отримані максимальні
результати!
Колектив Арівного
відділу Бучанської
міської ради

ПОЛУНИЧНИЙ РАЙ
БАБИНЦІ

ГАВРИЛІВКА

Проєкт «Ні поліетилену – так
еко-сумкам!» срібний призер
Бучанський центр позашкільної роботи повідомив приємну новину і привітав творчих переможців.
Учнівське самоврядування «Ровесник» Гаврилівської
школи, а саме Наталію Матвєєву та її керівника Галину
Фидонюк, за проєкт «Ні поліетилену – так еко-сумкам!»
отримали ІІ місце у конкурсі суспільно значущого проєкту учнівського самоврядування Київської області 2021 в
номінації «Візія! Партнерство! Успіх!»

Тепер ми точно знаємо, де
найсмачніші, найсоковитіші та
найякісніші полуниці не лише в
громаді, а й на Київщині!

П

очинаємо з адреси, яку вже
багато хто вивчив «на зубок»,
бо ідуть сюди не лише по смачну
полуницю, а і малину та ожину.
У Бабинцях є ягідна ферма самообслуговування Arkush UA.
Засновник і господар – український захисник, ветеран АТО/
ООС Володимир Ковальчук.
Він тут вже четвертий рік демонструє, що все можна зробити, якщо є бажання і кілька
однодумців поряд. Уже з перших
кроків розумієш навіть без слів,
що тут цією справою займаються
ґрунтовно та з любов'ю.
На фермі ви платите лише за
те, що вивозите. У ці дні – полу-

ничні жнива: ягоди стиглі і самі
просяться у кошики й на стіл. Тут
ягоди великі, солодкі... і такі, які
усім точно смакуватимуть.
Дуже багато сортів полуниці, а
вибирають найкращі для нашого
клімату, які приживаються добре
і смакові якості мають конкурентні. Здавалося б, імпортні сорти

АКТУАЛЬНО

100 тис. Завантаженість ліжок з киснем –
17% при граничному показнику 65%.
Кабмін ухвалив рішення про пом’якшення карантину в Україні.

Уряд дозволив під час в’їзду до України
пред’являти не лише негативний ПЦР-тест
на коронавірус, щоб не сидіти на самоізоляції, а також ще й негативний тест на

антиген або міжнародний сертифікат про
повний курс вакцинації від коронавірусу
препаратами, які сертифіковані ВООЗ.
Окремо кабмін встановили нові правила:
• Дозволив проводити масові заходи із
заповненістю двох третин місць (якщо
всі учасники та відвідувачі матимуть
негативні ПЦР-тести або тести на антиген, або сертифікати про вакцинацію –
жодних обмежень не застосовується).
• Дозволив проводити спортивні заходи із заповненістю двох третин місць.
• Дозволив кінотеатрам заповнювати
зали на дві третини.
• Дозволив роботу дискотек, нічних
клубів та проведення святкових заходів у кафе і ресторанах.
• Дозволив кафе та ресторанам працювати цілодобово.
• Дозволив роботу усіх закладів розміщення (готелів, хостелів, кемпінгів та
інших).
• Дозволив розміщення столиків у кафе
та ресторанах на відстані 1,5 м один
від одного замість 2.
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В Україні
пом’якшили
карантин
Всі області та Київ станом на 9 червня знаходяться на «зеленому» рівні
епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані, оприлюднені Міністерства охорони здоров’я.

З

а даними МОЗ, в Україні рівень
захворюваності становить 74 на
100 тис. населення при визначеному показнику 75 на 100 тис. У 16 областях цей
показник нижчий за визначений.
Рівень госпіталізацій по країні на
8 червня становить 15,5 на 100 тис. населення при визначеному показнику 60 на
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Адреса редакції: 08292, Буча,
вул. Києво-Мироцька, 104-б,
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вже обскакали вітчизняні, але
скуштувавши «на зуб» італійську
гордість, окрім кислинки, нічого
не запам’яталося. Очікували від
червонобокої ягоди більше. Але
залишаємо її рядки і переходимо
у сусідню теплицю: оце то аромат,
оце то смак!
На фермі вирощують і сорти,
які плодоносять з травня до пізньої осені! Тут сучасна поливна
система, справа, яка зі старту заряджена на успіх.
Володимир розповів, що ще
кілька днів гостей було небагато, а ягода – «дама примхлива» і
потребувала постійної уваги, аби
зусилля, які були витрачені, щоб
її виростити (а в цьому році через погоду це було важче звичайного) не були марними.
Тут полуниця набагато смачніша, ніж з супермаркетів: навіть у
теплицях такий аромат, що і під
дощем розумієш:
на календарі літо.
Для вас по секрету повідомимо, що
сюди краще їхати
в будні: конкурентів у теплицях буде
менше, а від смачної ягоди – очі розбігаються.
Це
яскравий
приклад того, що
Бучанська ОТГ –
ще і полуничний
край! Не треба їхати
далеко, а можна займатись улюбленою
справою й тут, вдома. Головне, аби
робота «смакувала», а споживачі
продукції від смаку отримували
задоволення.
Як не заблукати дорогою до полуничного поля? У селищі смачну локацію знають усі, тому тут
ви точно не заблукаєте!
Богдан Ляховець

