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День Донора

Подарунок від АМУ:
2 млн 150 тис. грн на
кабінети математики

Місцевий бюджет
БМТГ за I квартал
2021 року

Життя в «Горобинці»
прекрасне!

Більше 11 літрів
донорської крові для
збереження життя

Стор. 12

Стор. 12

Стор. 2

Стор. 4

Головна тема

Торжество справедливості
і законності

Міжнародна співпраця

Буча – Франція

Перший секретар Посольства Франції в Україні
Лое Лагранж відвідала Бучу з діловим візитом.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного
Суду України остаточно відхилив касаційну скаргу Київської обласної прокуратури, залишивши в
силі рішення попередніх інстанцій, ухвалених на
користь громади Бучі. Постанова Верховного Суду
є остаточною і оскарженню не підлягає!

Шановні бучанці!
З радістю повідомляю – нарешті закінчилася семирічна епопея із судовою тяганиною навколо 890 га землі Бучі, яку нібито незаконно виділяли у приватну власність
після 2002 року.
Верховний Суд України поставив крапку в нашій суперечці з прокуратурою і підтвердив
факт, про який ми говорили одразу, щойно було оголошено перші публічні підозри і припущення.
Бучанська міська рада мала повне право розпоряджатися всіма землями, в тому числі і землями
Лісової Бучі – і до 2002 року,і в 2006, і в 2014, і подальших роках.
Ніяких окремих суцільно вкритих лісом 890 га, які можна було б «роздерибанити», «розікрасти» чи «роздати» комусь без належних, законних підстав, просто не існувало в природі.
Вся ця земля перебувала в межах нашого міста – школи, садочки, підприємства, оздоровчі бази
Анатолій Федорук, відпочинку,парки, сквери і приватні будинки.
Документально доведено: Буча органічно розросталась із дачного селища початку 20-го
Бучанський міський
століття до повноцінного міста і районного центру на початку століття 21-го. Бажання
голова
окремих представників правоохоронних органів, псевдоактивістів та заїжджих гастролерів-чиновників зманіпулювати звинуваченнями розбилося об доведені і підтверджені судом факти, які тепер не підлягають жодному оскарженню.
26 тисяч мешканців Бучі, які ще кілька років тому були «підвішені» через «революційні наміри» чиновників з Києва
позбавити їх майна та землі, на якій це майно розташоване, нині можуть зітхнути з полегшенням. Адже межі міста
захищено і право землекористування тепер ніхто не поставить під сумнів.
Ба більше, маємо підтверджену Верховним Судом міцну основу для подальшого розвитку міста Буча, яке уже сьогодні
є прикладом для багатьох міст України щодо гармонійного зростання і ефективного захисту громадою своїх прав.
Дякую команді адвокатів,співробітникам юридичного управління міської ради, які протягом семи років
супроводжували цей процес у судах, відстоюючи кожну літеру, кожну сторінку в десятках томів доказів. А
також кожному мешканцю Бучанської громади, хто підтримував нас і не сумнівався в правильності обраного разом вектора розвитку нашого прекрасного міста.

День медичного працівника

Покликання – оберігати життя
та здоров’я людей

З нагоди професійного свята у громаді привітали медичних працівників. У літньому театрі
міського парку відбулося урочисте нагородження і вітання всіх причетних до складної та такої
надважливої медичної діяльності.
одяки Бучанського міського голови Анатолія
Федорука під оплески колег і гостей отримали
лікарі і медсестри, фельдшери і керівники закладів,
лаборанти і водії швидких.
Закінчення на стор. 6.

П

День села

Свято дня народження

У день Святої Трійці Бучанська громада відзначила ще одну чудову дату – чергову річницю від
дня створення села Гаврилівка.
еселий радісний настрій панував у населеному
пункті. Дитяча розважальна програма з іграми та
мильними бульбашками додала веселощів малюкам
і їхнім батькам. Дітлахи також бавилися на атракціонах, а дорослі куштували смачну рибну юшку. Тим
часом спортсмени «Workout» продемонстрували свої
вміння на сучасному спортмайданчику біля школи.
Закінчення на стор. 7.

В

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

Н

а зустрічі з Бучанським міським головою
Анатолієм Федоруком та секретарем міської ради
Тарасом Шаправським обговорили важливі теми:
−− завершення реформи децентралізації;
−− напрацювання щодо розвитку Київської агломерації;
−− підсумки виборчої кампанії;
−− створення Бучанського району;
−− соціально-економічний розвиток громади;
−− фінансову децентралізацію;
−− амбітні проєкти на найближчі роки;
−− розвиток транспортної інфраструктури;
−− співпрацю з обласною і центральною владою;
−− розвиток туризму і рекреації.

ДАТА

Ніхто не забутий,
ніщо не забуте….

Стор. 2
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офіційно
ДАТА

Ніхто не забутий, ніщо не забуте…
У громаді вшанували жертв Другої світової війни

ОСВІТА

Літній ремонт шкіл –
підготовка до навчання
Щоб нашим дітям з 1 вересня було
комфортно навчатися, а вчителям
викладати, у більшості шкіл громади розпочалися роботи.

Я

жахливій війні, тих, хто став жертвою
смертельних жорен нацизму. Ми закріпили цю дату в наших серцях, і 22 червня навіки залишиться в нашій пам’яті
як День Великої Скорботи…

Щ

ороку 22 червня український народ вшановує світлу пам’ять мільйонів загиблих, життя яких обірвала
Друга світова війна.
Цей день для нас наповнений трагічними спогадами і болем. Гірка доля не
оминула жодну українську родину, принесла тяжкі випробування і страждання, смерть та руйнування.

ФОТОФАКТ

Дитсадок на Лесі Українки
На будівельному майданчику нового дошкільного освітнього закладу тривають роботи.

Н

ачальник відділу освіти БМР
Олег Цимбал проінспектував
зроблене. Знайомтесь, що виконують
саме зараз:
−− утеплення фасаду закладу;
−− утеплення горища даху;
−− облаштування інженерних мереж;
−− опоряджувальні роботи (стяжка
підлоги та штукатурка стін).
Тиждень добігає кінця, тож
підрядники з
керівником відділу освіти вже
складають план
роботи на наступний.

НОВАЦІЯ

Моніторинг якості повітря
У Пластовому Вишкільному Центрі новацькому рою станиці Буча
«Лісові коти» вдалось запустити нову, практично повнофункціональну станцію моніторингу
якості повітря Air Fresh Max.
танція дає змогу здійснювати
контроль в режимі реального
часу за змінами концентрацій дрібнодисперсного пилу (PM2.5 і PM10),
CO, NO2, SO2, NH3, O3 і RAD (радіаційний фон), а також за показниками
температури, тиску і вологості.
Гроші для придбання такої станції
новаки заробили, до прикладу – здавали макулатуру.
За всіма показниками можна спостерігати на online ресурсі.

С

к і було заплановано, Бучанська
школа № 2 незабаром стане теплішою. Будівельники приступили до
утеплення стін, а на черзі дах закладу.
Вже зовсім скоро біля школи відкриють Академію спорту, тому й
освітній заклад не буде відставати,
стане гарнішим.
Загалом у Бучанській громаді цього літа за рахунок місцевого бюджету
проводять великі обсяги робіт.
Перші результати підготовки закладів освіти до нового навчального
року вже є – відділ освіти БМР закупив будівельні матеріали та передав
їх у школи та дитячі садочки.

Від імені Бучанського міського голови Анатолія Федорука його заступник
Сергій Шепетько звернувся до присутніх:
– Схиляємо голови перед мужністю і
нескореністю нашого народу, який зміг
вистояти і вижити, який піднявся на
бій і переміг у героїчній боротьбі. Наш
священний обов’язок – зберегти пам’ять
про тих, хто обстояв перемогу в цій

КОР: фінансування програм
На черговій четвертій сесії Київська обласна рада затвердила понад 40
звітів про виконання обласних програм за 2020 рік та звіт про виконання обласного бюджету за минулий рік. Також збільшила фінансування
обласних програм, внесла зміни до 14 з них, створила нові цільові програми та передбачила кошти на їхнє виконання. Внесла зміни до Статутів
медичних закладів Київщини, щоб вони могли заключати нові договори
з НСЗУ і отримувати більше грошей із державного бюджету.
Київська обласна рада
інформує:
Ми збільшили суму фінансування
обласних програм з 910 млн до 2 млрд
185 млн грн. По 19 програмах розвитку Київщини зробили перерозподіл
коштів.
Фінансування програми «Здоров’я
Київщини» збільшили на 10 млн грн.
Цими коштами частково покриваються поточні видатки лікарень області зарплати медперсоналу, медикаменти,
оплата комунальних послуг.
Збільшення коштів на 1,22 млн грн
запланували за програмою «Питна
вода Київщини», яка передбачає реконструкцію об’єктів централізованого водопостачання та водовідведення.
Програма енергозбереження фінансуватиметься на майже два мільйони більше, а програма індивідуального житлового будівництва на селі
«Власний дім» - на 1,2 млн грн. Завдяки
цим заходам ми допомагаємо мешканцям області утеплити будинки та придбати нове житло.
Обласну програму розвитку та популяризації спорту «Київщина спортивна» збільшили у фінансуванні до
117 млн грн, що на 4 млн більше, ніж
запланували у грудні 2020 року.

На цільову програму соцпідтримки в
Київській області учасників АТО, операції ООС та членів їхніх сімей, членів
сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, а також родин Героїв
Небесної Сотні та учасників Революції
Гідності на 2021-2022 роки передбачено фінансування у сумі 36,7 млн грн.
Програму розвитку автомобільних
доріг у Київській області у 2021 році
профінансують на понад мільярд гривень. Це кошти не лише Київської області, а сума з урахуванням дотацій з
державного бюджету (понад 800 млн
грн) та надходження співфінансування з місцевих бюджетів.
Також ми збільшили фінансування
програми, яка передбачає будівництво і реконструкцію дитячих садочків,
шкіл та інших закладів соціальної інфраструктури до 324 млн замість 250ти. Ці кошти допоможуть завершити
деякі об’єкти вже до кінця цього року.
Також затвердили програму організації тероборони в області.
«Тепер наше завдання - слідкувати,
щоб всі кошти, які ми виділили, витрачали ефективно. Продовжуємо роботу над новими проєктами рішень,
аналізуємо поточне виконання обласних програм», – зазначили у КОР.

Велике будівництво

Триває будівництво
транспортної розв’язки
На ділянці траси М-06 Київ–Чоп,
а саме на виїзді з Києва по Житомирській трасі на перехресті сіл
Гореничі й Стоянка, є чи не найбільш небезпечна транспортна
розв’язка на Київщині. Йдеться
про ділянку на 22-му кілометрі
автодороги М-06 Київ–Чоп.

М

айже щомісяця поліція фіксує
на цьому відрізку траси кілька
аварій, у яких гинуть люди.
Наразі там триває будівництво
транспортної розв’язки, яка повинна
забезпечити водіям безпечний проїзд
автотранспорту. Роботи проходять у
межах програми Президента України
Володимира Зеленського «Велике будівництво».

НОВАЦІЯ

Аеромедична евакуація
Київська область стала пілотною
в Україні в реалізації експериментального проєкту з перевезення
пацієнтів до лікарень.
араз визначають, які медичні заклади зможуть приймати гелікоптери.
«У межах проєкту планується надавати екстрену медичну допомогу
людям у невідкладному стані або у
випадку загрози здоров’ю, якщо перевезення повітряним транспортом
скорочує час до моменту госпіталізації у відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги або до спеціалізованого медичного центру. Таким
чином проєкт сприятиме порятунку
більшої кількості людей», – зазначив
голова КОДА Василь Володін.

З

Єдина родина
Жителі дякують за позитивні зміни
в селищі

Усе почалося з того, що відвели територію біля зупинки для магазину. І те, що донедавна називалося
зупинкою через «творчість» окремих жителів перетворилося у смітник під дахом

Я

рослав та Ігор Милокост вирішили відремонтувати зупинку, аби
людям було комфортно чекати транспорт, ховатися від дощу чи спеки ще
задовго до відкриття торгової точки, і
просять берегти майно для себе і односельців.
Чудовий приклад для наслідування.
Хто наступний і де?

Профілактичний рейд заради гарного виховання дітей
Співробітники сектору служби у
справах дітей та сім’ї спільно із
сектором соціальної роботи із
сім’ями, дітьми та молоддю Центру соціальних служб здійснили
рейд у сім’ях, які опинились в
складних життєвих обставинах.
Соцпрацівники провели профілактично-роз’яснювальну роботу щодо належного виконання
батьківських обов’язків.

«П

ід час бесіди ми закликали до
відповідального батьківства,
створення належних умов проживання, виховання своїх дітей, було
наголошено саме про створення сприятливих умов для розвитку діточок»,
– розповіли соціальні працівники.

Літо – чудова пора, щоб зібратись на вулиці в компанії друзів та однодумців, саме тому учасники клубу за інтересами «Бучанські зорі» зустрілись
біля Центрального будинку культури міста Буча.
ей клуб об’єднує в першу чергу людей похилого віку, в яких є бажання
вибиратися за межі своєї домівки, спілкуватися, знайомитися, долучатися до
культурних програм і проводити час у
колі однодумців.
Враховуючи карантинні обмеження,
клуб давно не збирався, та щойно з’явилася така можливість, люди зустрілися
просто неба біля Центрального будинку
культури Бучі. На щастя, погодні умови Кожемяки, з радістю згадали улюблені
цьому сприяли.
танці й розваги минулих років. Також
«Бучанські зорі» кружляли в танцях під відбулося традиційне чаювання з печиліричні, запальні мелодії, виконані вихо- вом та шоколадом.
Вечір пройшов у затишній, дружній
ванцями Бучанської дитячої школи мистецтв імені Л.Ревуцького. Дар’я Дядюн, атмосфері. Гості отримали позитивний
Вероніка Ушатенко та Валерія Білоус із заряд енергії як від хороводів, так і від
величезним задоволенням подарували спілкування та нових знайомств.
Життя не припиняється, навіть
старшому поколінню ці хвилини щастя.
Чоловіки та жінки взяли участь в тан- коли вам за…, а навпаки – оживає новицювальних майстер-класах від Ігоря ми барвами!

Ц

День дільничного офіцера поліції

Дяка за службу

18 червня своє професійне свято
відзначили поліцейські, які працюють із місцевими жителями,
адже вони – дільничні офіцери.
Також під час рейду перевірили
умови проживання трьох родин, у
яких живе шість дітей та відвідали
патронатну сім’ю, в якій тимчасово
виховуються двоє діток. А ще завітали у Ворзелі до родини, яка перебуває на обліку в Центрі.

ІСТОРІЯ

Перший день Великої Вітчизняної
22 червня 1941 року…
Як він почався для луб’янців. Зі спогадів
Матвієнко Марії Антонівни.
акінчилося навчання в школі, по- і ще одного чоловіка, яких у перші дні
чалися літні канікули. Це зараз війни відправили на фронт. Так їх ніхто
діти відпочивають, їздять у табори, ніколи і не бачив. А ми залишилися в
на море, а тоді сільські діти, особливо Пилиповичах, щоб закінчити роботу.
Приїхавши додому після сінокосу,
підлітки допомагали дорослим пасти худобу, полоти в колгоспі буряки, багатьох молодих луб’янців, і мене
в тому числі, відгребти сіно. Так було і того літа.
Сінокос луб’янського колгосправили
копати
окопи під Тетерів
пу «Серп і Молот» розташовуу Мигалки. А коли
вався не на території села, а за
ми повернулися, то
більш як 20 кілометрів, біля села
в колгоспі худоби
Пилиповичі. Щоб заготовити
не було (евакуйосіно, виїжджала бригада колгоспників і підлітків. Їхали не
вали на схід), а село
на день, не на два, тому там були
зайняли німці. Мої
збудовані намети – курені, щоб
брати Іван та Степан
люди могли переночувати. Їжу
були на фронті, а я
готував колгоспний кухар.
із сестрою Галиною
У суботу 21
та батьками жив в
червня гарно поземлянці, бо в нашій
хаті проживали ніпрацювали, склали скирди, повемецькі солдати.
Щодня о 9-й годині біля сільської
черявши полягали
ради збиралися луб’янці, їм загавідпочивати. А перед світанком чуєдували певну роботу. Колгоспні
поля обробляли:
сіяли просо,
мо, щось гуркоче:
пшеницю, тютюн, садили карначе грім і блимає
блискавка з боку
топлю. У власних господарствах
Києва. Чоловіки
були корови, кури, свині. Луб’янці
почали говорити,
жили дружно, ділилися всім що
що потрібно встабуло, так і виживали. В 1942 році
молодь села почали забирати до
ти рано і догребти
Німеччини. Мене не забрали, бо
сіно, бо може бути
дощ. Раненько взялися до роботи, хоч була ще мала. У селі були поліцаї, які
на сіні ще була роса. Коли бачимо, їде доклали німцям, «що мої брати на
на конях голова колгоспу Омельченко фронті, а дівчина хай їде в Германію».
Дмитро Якович, який сказав, що то Щоб мене вберегти, батьки відправили
була не гроза, а німецькі літаки бомби- до родичів у Здвижівку.
Так жили до 1943 року. 6 листопада
ли Київ. Почалася війна. Ніхто не знав,
що це таке і як ми будемо жити. Голова 1943 року Луб’янку звільнили радянколгоспу забирає колгоспників – ські війська, які йшли з боку Дніпра.
Онопрієнка Прокопа, Бовтуна Семена
Тетяна Трепез

З

Життя оживає новими барвами

В

ід сварок із сусідом – до тяжких
злочинів, як то вбивство, розбій,
всім цим займаються ці правоохоронці. А крім того, дають поради, стежать
за громадським порядком, поспішають
до місцевих жителів, які їх кличуть на
допомогу.
З нагоди професійного свята від
імені Бучанського міського голови
Анатолія Федорука його заступник
Сергій Шепетько і секретар БМР Тарас
Шаправський привітали та вручили
подяки кращим працівникам відділення поліції Бучанського районного
управління.
– Професія дільничного заслуговує
великої шани і подяки, бо це ключова
фігура у правоохоронній системі, бо

Канікули в горах

Після закінчення навчального року
починають свою роботу літні табори. Щороку діти нашої громади, які
потребують особливої уваги та підтримки, оздоровлюються у різних
дитячих закладах у гірській місцевості та на морському узбережжі.

люди зі своїми проблемами перш за
все звертаються саме до нього, – зазначили у вітальному слові представники
місцевої влади. – Працювати дільничним офіцером сьогодні дуже нелегко:
до нього телефонують, йдуть, біжать,
звертаються з питаннями і проханням
про допомогу в найрізноманітніших
ситуаціях. Іноді знайти спільну мову
без втручання поліції не можуть навіть близькі родичі. І тут допомагають
«розрулювати» ситуацію дільничні
офіцери.

ОЗДОРОВЛЕННЯ

Відпочинок
на морі

З

а бюджетні кошти 60 дівчат і хлопців приїхали чудово провести час на
морському узбережжі у дитячому оздоровчому таборі «Лазурная радуга», що в
Кирилівці.

48

дітей
вже
перебувають
у
Карпатських горах, а саме у творчому та активно-спортивному дитячому таборі «Едельвейс». Загалом саме цей
табір відвідають 190 дітей громади.
Літо – прекрасна пора цікавих знайомств і підкорення нових висот. І дуже
приємно, коли хлопці і дівчата громади
мають змогу насолодитись ним на повну.

Два тижні дітки насолоджуються сонцем і морем, чистим повітрям і розвагами, які їм приготували у таборі. І набиратимуться здоров’я, яке так необхідне
всім!
Нагадаємо, що раніше ще одна група
дітей приїхала у табір «Гренада», що у
Херсонській області.
За програмою оздоровлення за кошти
міського бюджету відпочивають у таборах на морі чи в горах діти з багатодітних родин, що перебувають на диспансерному обліку, сироти та позбавлені
батьківського піклування, діти, із сімей,
що потрапили в складні життєві обставини.
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Бучанські дитсадки –
серед переможців!
Команда The LEGO Foundation щиро
і сердечно привітала учасників Всеукраїнського фестивалю гри, навчання і натхнення Play Fest-2021 міста
Києва та Київської області – наполегливих маленьких мрійників і юних
дослідників книги!
ід час створення проєктів учасники
уявляли та створювали образи героїв
улюблених казок та вирушали разом з ними
в книжкові мандри назустріч пригодам!
Безмежний світ фантазії та наполегливість у здійсненні омріяного вели всіх до
створення унікальних інтерпретацій відомих книжок!
Бучанським закладам дошкільної освіти вдалося оживити книжку і показати
всім її магію крізь призму дитячої уяви!
Вітаємо з успіхом
на Play Fest-2021 та з радістю
оголошуємо номінації!
• ЗДО № 1 «Сонячний» м. Буча –
Суперчитачі як супергерої
• ЗДО № 2 «Горобинка» м. Буча –
Сучасні книги для сучасних дітей
• ЗДО № 4 «Пролісок» м. Буча –
Мистецтво бути читачем
• ЗДО № 5 «Капітошка» м. Буча –
Казкові історії маленьких мрійників
• ЗДО № 6 «Яблунька» м. Буча – Історії
про найголовніше.

Садочок «Золота рибка»
Більш ніж 35 років любові та уваги до дітей

Село це має назву Блиставиця. З давніх-давен в ньому живуть славні люди,
які вміють працювати на землі, пісень співати про рідний край, та дітей народжувати. Часто до села залітали лелеки. А там де лелеки гніздяться, там
діти народжуються.

П

ТРЕНІНГ

Як стати успішними
Центр соціальних служб Бучанської
міської ради у співпраці з благодійною
організацією БФ «Клуб Добродіїв» подарували підліткам можливість взяти
участь у проєкті – п’ятиденний табір
«Мені вдалося».

В

и вважаєте, що успіху досягають лише
обрані, а вам це навряд чи вдасться
і навіть не потрібно починати? Саме цю
думку в першу чергу розвінчували на тренінгу «Мені вдалося». А юнаки і дівчата з
допомогою спікерів, вдало пристосованої
до їх віку програми і додаткового матеріалу, змінювали свій світогляд і розуміли:
успіху може досягти кожен, але треба мріяти, бажати й прямувати до своєї мети.
У першу чергу соцслужби надали
таку можливість навчитися реалізувати свій потенціал і досягти перемоги в
житті дітям, які потребують додаткової
уваги, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Їх вчили чути, слухати, контактувати, помічати деталі навкруги, формувати дружнє коло. А історія спікера, який
колись був таким як вони невпевненим
звичайним хлопчиськом, але поставив
собі мету стати ведучим і досяг її, додала впевненості.
Тиждень цікавих занять. Діти створили дорожню карту успіху, шукали
свої сильні сторони, шляхи досягнення
цілей, залучення необхідних ресурсів,
і завдяки цьому віра в себе зростала, і
слова «Мені вдалося» стали особистими, а не просто гаслом.
До речі, Центр соціальних служб вже
близько дев’яти років співпрацює із БФ
«Клуб Добродіїв», які періодично організовують такі важливі, необхідні заходи
для діток. І що головне, підопічні центру
щиро дякують, адже дізнаються, що світ
навколо себе можна змінити на краще.

Т

ак ось, діти народжувались, підростали. Мама з татом йшли на роботу, а дітей залишали бабусям. Настала
потреба відкривати дитячий садок.
Одного разу на правлінні колгоспу «Шлях правди», який очолював
Михайло Іванович Міль, було вирішено відремонтувати приміщення під
дошкільний заклад. Запрацювали будівельники, теслі, малярі, і вийшов маленький на 29 місць затишний і теплий
садок тільки для діток колгоспників. У
грудні 1985 року в ньому загомоніли
дитячі голоси: 29 вихованців від 9 місяців до 7 років. Очолювала колектив
молодих спеціалістів-вихователів Ольга
Миколаївна Давиденко.

Розросталась Блиставиця, колгосп
зводив нові будинки, молодь залишалась
в селі, народжувались нові діти, приїхали переселенці з Чорнобильського
району, настала потреба у великому дошкільному закладі для всіх діток села.
У 1987 році заклали фундамент нового великого дитсадка на 80 місць. А так
як Блиставиця біля ставків, а в ставках
водилася риба, то й назву дали «Золота
рибка». Відкрилася вона у грудні 1989
року. А в 1992-му заклад очолила Галина
Олександрівна Свідерська. Це був сучасний дитсадок з ошатними меблями,
затишними групами, де проводили заняття, ранки, зустрічі. Працювало 4 групи по 25 дітей.
У 1994 році колгосп очолив Олександр
Романович Пархоменко, і дітям, які
йшли до школи, дарували ранці. Ця традиція існує й нині. Часто в закладі проводили благодійні ярмарки, на виручені гроші, купували нові меблі, килими, посуд.
Сутужно було в 90-х роках. У садочку був свій город, на якому вирощували
овочі. Діти були забезпечені картоплею,
капустою, буряком, цибулею, морквою.
А також «Золота рибка» потопала в різнобарвних квітах.

Дітлахи відчули себе справжніми
пожежникам
До Державних пожежно-рятувальних частин у Бучі та Ворзелі завітали
маленькі гості з місцевих шкіл. Надзвичайники поділилися згодом, що
отримали багато позитивних емоцій, коли проводили екскурсії учням.
професії, про які ми знаємо повинні дуже швидко виїхати на місце
здебільшого з фільмів, телеві- пожежі. Показали спецодяг, який завжзійних новин, книжок. Саме до такої ди має бути в повній готовності. Адже
категорії належить небезпечна, важка, тривожний сигнал може пролунати
але дуже необхідна професія пожеж- будь-якої хвилини.
ника, – зазначила заступник директора
Бучанської СЗОШ № 5 Оксана Сімороз.
– Як насправді відбувається чергування пожежної бригади? Як швидко автомобіль доїжджає до потрібного місця?
До якого поверху може дістати пожежна драбина? Аби знайти відповіді на ці
та безліч інших запитань, учні 2-Б та
2-В класів вирушили на екскурсію до
пожежної частини.
Діткам продемонстрували технічні
можливості пожежно-рятувальної техніки та обладнання, ознайомили із сучасними автомобілями, які за потреби

«Є

Змінювалися вихованці садочку, змінювалися працівники, та завжди залишався молодий хороший, дружний
колектив. Співробітники разом вміло
працювали і веселились, доповнювали
один одного і до останку віддавали своє
серце дітям. Адже обрали собі девіз:
люби і поважай дитину.
У 2011 році прийшла працювати нова
молода завідувачка Наталія Іванівна
Ковальчук. Вона була хорошим спеціалістом, доброю та чуйною людиною,
порадницею. Дошкільний заклад почав
новий етап свого життя, етап сучасності. Обладнували приміщення для роботи спеціалістів: психолога, логопеда, а
також майданчики для прогулянок на
території закладу.
У 2019 році заклад дошкільної освіти №8 «Золота рибка» очолила нова
директорка Тетяна Володимирівна
Нетьосова, активна та працелюбна, яка
продовжує розвивати заклад і нині.
Наразі тут функціонує 4 вікові групи: ясельна, дві дошкільні, логопедична, одна з них інклюзивна. Разом з
активним директором трудиться і працелюбний колектив. Марія Лінкевич –
вихователь-методист, Світлана Целік,
Валентина Пономаренко, Катерина
Кібиш, Тетяна Сторожук, Анжела
Колотухіна – вихователі, асистент вихователя – Ксенія Ільченко, вчителька-логопед – Тетяна Шахрай та практична психологиня – Оксана Чистова.
Колектив закладу робить все можливе, щоб діти всебічно розвивалися, росли здоровими та розумними. Для цього
в ЗДО створено відповідне розвивальне
середовище, організовано правильне
харчування та, звісно, працюють талановиті педагоги, які творять щодня й
щомиті свято для дітей. Колектив садочка прагне забезпечити кожній дитині
можливість радісного, успішного, щасливого життя в кожен віковий період.
Світлана Целік,
вихователька ЗДО «Золота рибка»

ЕКСКУРСІЇ
А далі стало ще цікавіше: надзвичайники дали змогу учням посидіти в спеціальному пожежному автомобілі, приміряти
захисний шолом, спробувати самим «покерувати» пожежним рукавом, з якого під
великим напором ллється вода.
Також фахівці нагадали дітям правила пожежної безпеки в побуті, на воді
та правила поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів.
Адже безпека – понад усе!

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05 Роздивись.
6:30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
6:50 М/ф «Чарiвнi окуляри».
7:00,8:00,9:00,21:00,0:05,2:25,5:2
0 Новини.
7:05 Т/с «Гордiсть». .
8:05,3:00,4:45,5:55 Погода.
8:10 Земля, наближена до неба.
8:25 Д/с «Дикi тварини».
9:05 Суспiльна студiя. Марафон
«Моя Конституцiя».
13:00 Пишемо iсторiю. На шляху до
Незалежностi.
13:15 Х/ф «Сватання на Гончарiвцi».
15:10 Телепродаж.
15:40 Д/ф «Весiльний спадок».
17:25 Т/с «Римська iмперiя». .
18:50,0:40 Х/ф «Мої думки тихi». .
21:25,0:30,2:50,5:45 Спорт.
21:35,3:05 «Зворотнiй вiдлiк».
23:30 Перша шпальта.
4:50 Енеїда.

Канал «1+1»

7:05 Комедiя «Пiнгвiни мiстера
Поппера».
9:00 «ТСН-Тиждень».
10:30 «Свiт навиворiт».
12:00 «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим».
19:30,4:50 «ТСН».
20:13 «ПроCпорт».
20:15 Комедiя «Дiамантова рука».
22:20 Мелодрама «Легковажна
жiнка». .
2:10 Комедiя «Упiймай шахрайку,
якщо зможеш». .
4:00,5:35 «Життя вiдомих людей».

Iнтер

3:15 «Орел i решка. Морський
сезон».
4:25 М/ф.
4:55,5:00 «Телемагазин».
5:25 «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».
10:05,18:00,3:00 «Стосується
кожного».
12:25 Х/ф «Прогулянка по
Бангкоку». .
14:15 Х/ф «Четверо проти банку». .
16:05 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 Концерт «Весна на Зарiчнiй
вулицi».
22:40 Х/ф «Карнавал».
1:50 Х/ф «Всього один поворот».

ICTV

4:35 Скарб нацiї.
4:45 Еврика!
4:50 Служба розшуку дiтей.
4:55 Громадянська оборона.
6:35 Факти тижня.
8:50 Х/ф «Невдахи».
10:45 Х/ф «Король Ральф».
12:45 Факти. День.
13:00 Х/ф «Стiй! Бо моя мама
стрiлятиме».
14:50 Х/ф «Куленепробивний». .
16:25 Х/ф «Пташка на дротi». .
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Гудзонський яструб». .
21:10 Х/ф «Побачення наослiп».
23:05 Х/ф «Дiамантовий
полiцейський». .
1:00 Х/ф «Пес на ланцюгу». .
2:45 Секретний фронт.
3:25 Я зняв!

Новий канал

6:00 Орел i решка.
9:15,10:55 Kids` Time.
9:20 М/с «Том i Джерi Шоу».
9:55 М/ф «Том i Джерi: Гiгантська
пригода».
11:00 Х/ф «Крiстофер Робiн».
13:10 М/ф «Angry Birds в кiно».
15:00 М/ф “Angry Birds в кiно 2”.
17:00 М/ф «Заплутана iсторiя».
18:55 Х/ф «Учень чародiя».
21:00 Х/ф «Патрiот». .
0:35 Х/ф «Куля в лоб». .
2:10 Служба розшуку дiтей.
2:15 Зона ночi.

СТБ

5:20,5:35 Т/с «Коли ми вдома».
6:25 Х/ф «Нестерпна жорстокiсть».
8:30 Т/с «Папаньки». .
13:25,14:50 Т/с «Слiпа». .
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:55,18:05 Т/с «Слiд». .
20:15,22:50 Т/с «Любов з ароматом
кави». .
0:55 Т/с «Торгашi».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
9:00 Зоряний шлях.
10:40 Х/ф «Востаннє прощаюся». .
12:45,15:20 Т/с «Вiражi долi». .
16:50,20:00 Т/с «Поговори з нею».
21:35 Європейський дайджест.
21:50 Футбол. ЧЄ. 1/8 фiналу.
0:00 Гучна справа.
1:00,2:00 Х/ф «Ромашка, Кактус,
Маргаритка». .
1:30 Телемагазин.
3:15 Реальна мiстика.

ТК «Київ»

7:00,6:30 Веселi саморобки.
7:30 Д/ф «Герб».
8:30 Трилер «Брехня». .
10:00 Феєрiя мандрiв. Шотландiя.
10:20 Olympic Battle.
10:30,1:00 #ВУкраїнi.
11:00 Д/ф «Гiмн».
12:00,14:00,19:00,1:30,4:30 Київ.
Вихiдний.
13:00 Д/ф «Прапор».
15:00,15:50,16:35,17:25,18:10 «Акули бiзнесу».
20:00 Комедiя «Дублери». .
22:00 Т/с «Останнiй кандидат»,
6 с. .
22:55 Погода.
23:00 Київ. Вночi.
23:10 Лото.
23:15 Київ. Вiдверто. .
0:10,5:30 Людина на мiльйон.
2:30 Київ. Вголос.
3:00 Лiкар знає.
3:30 Радiо.

Вівторок, 29 червня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05 Роздивись.
6:30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
6:50 М/ф «Колосок».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:
00,23:40,2:15,5:10 Новини.
7:05,18:50 Т/с «Загадковий Доктор
Блейк». .
8:05 Край пригод.
8:20 Заархiвоване.
8:30 Я вдома.
9:05 Телепродаж.
9:35,0:30 Т/с «Гордiсть». .
11:35 Земля, наближена до неба.

Відповіді
на сканворд
у № 22

11:50 Еко-люди.
12:00,13:10,18:20 Суспiльна студiя.
15:10,21:45,0:15,2:50,5:45 Спорт.
15:20 UA:Фольк. Спогади.
16:30 Концерт. Пiснi про кохання.
17:30 Схеми. Корупцiя в деталях.
19:55 Д/с «Боротьба за
виживання».
22:00 Д/с «Дикi тварини».
23:00 «Справа Тлявова».
1:25,3:05 Суспiльна студiя. Головне.
4:05 Д/ф «Вибiр».

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:
30,4:35 «ТСН».
9:25,10:20,5:35 «Життя вiдомих
людей».
11:15,12:20,14:15 «Твiй день».
14:45 «Одруження наослiп».
17:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
20:43 «ПроCпорт».
20:45,21:50 Т/с «Свати».
22:55 Мелодрама «Легковажна
жiнка». .
2:30 Комедiя «Дiамантова рука».

Iнтер

5:30,22:05 «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 «Корисна програма».
12:25 Х/ф «Все або нiчого». .
14:40,15:35 «Речдок».
16:30 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,19:00,3:05 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Випереджаючи
час».
23:50 Х/ф «Пiрати ХХ столiття».
1:30 Х/ф «З життя начальника
карного розшуку».
4:35 М/ф.

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:25 Факти.

4:50 Т/с «Таємнi дверi». .
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:15 Т/с «Смертельна зброя». .
11:20 Секретний фронт.
11:35,13:15 Х/ф «Дiамантовий
полiцейський». .
12:45,15:45 Факти. День.
14:05,16:15 Х/ф «Побачення
наослiп».
16:30 Х/ф «Гудзонський яструб». .
18:45,21:10 Факти. Вечiр.
20:25 Громадянська оборона.
21:30 Т/с «Пес». .

Новий канал

5:55,7:45 Kids` Time.
6:00 М/ф.
6:10 М/с «Том i Джерi Шоу».
7:50 Орел i решка.
9:55 Т/с «Грiмм». .
11:45 Х/ф «Новi мутанти». .
13:30,19:00 Аферисти в мережах. .
15:15 Т/с «Надприродне». .
17:05 Хто зверху? .
21:05 Х/ф «Автобан». .
23:00 Х/ф «Шанхайський
перевiзник». .

СТБ

5:15,5:50 Т/с «Коли ми вдома».
6:35 Т/с «Комiсар Рекс».
10:25 Слiдство ведуть екстрасенси.
.
13:30,14:50 Т/с «Слiпа». .
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:55,18:05 Т/с «Слiд». .
20:15,22:50 Т/с «Другий шанс на
перше кохання». .
1:10 Т/с «Торгашi».

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 Т/с «Каблучка з рубiном». .
12:30 Агенти справедливостi. .
14:30,15:30 Iсторiя одного злочину.
.
20:10 «Говорить Україна».
21:35 Європейський дайджест.
21:50 Футбол. ЧЄ. 1/8 фiналу.

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi.
10:00 Феєрiя мандрiв. Японiя.
10:20 Olympic Battle.
10:30,1:00 #ВУкраїнi.
11:00 Т/с «Уряд», 28 с. .
12:00,17:00 Київ. Вдень.
16:00 Т/с «Уряд», 30 с. .
18:00 Київ прийдешнiй.
18:30 Д/с «Планета 2050», 8 с.
19:00,20:00,1:30,4:30 Київ. Ввечєрi.
19:10 «Акули бiзнесу».
19:55 Чарiвна книга.
22:00 Т/с «Останнiй кандидат»,
7 с. .
22:55 Погода.
23:00 Київ. Вночi.
23:10 Лото.
23:15 Д/с «Як працюють мiста», 1 с.

Середа, 30 червня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05 Роздивись.
6:30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
6:50 М/ф «Братик Кролик та братик
Лис».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:
00,23:40,2:15,5:10 Новини.
7:05,18:50 Т/с «Доктор Блейк». .
8:05 Край пригод.
8:20 Заархiвоване.
8:30 Я вдома.
9:05 Телепродаж.
9:35,0:30 Т/с «Гордiсть». .
11:35 Земля, наближена до неба.
11:50 Еко-люди.
12:00,13:10,18:20 Суспiльна студiя.
15:10,21:45,0:15,2:50,5:45 Спорт.
15:20 UA:Фольк. Спогади.
16:30 Концерт. Пiснi про кохання.
17:30 «Справа Тлявова».
19:55 Д/с «Боротьба за
виживання».
22:00 Д/с «Свiт дикої природи».
1:25,3:05 Суспiльна студiя. Головне.

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:

30,4:35 «ТСН».
9:25,10:20,5:35 «Життя вiдомих
людей».
11:15,12:20,14:15 «Твiй день».
14:45,2:30 «Одруження наослiп».
17:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
20:43 «ПроCпорт».
20:45,21:50 Т/с «Свати».
22:55 Мелодрама «Легковажна
жiнка». .

Iнтер

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 «Корисна програма».
12:25 Х/ф «Чоловiк нарозхват». .
14:30,15:35 «Речдок».
16:25 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,19:00,3:05 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Випереджаючи
час».
23:55 Х/ф «Огарьова, 6».

ICTV

4:00 Скарб нацiї.
4:10 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Факти.
4:50 Т/с «Таємнi дверi». .
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Т/с «Смертельна зброя». .
11:25,21:30 Т/с «Пес». .
12:45,15:45 Факти. День.
13:15 Х/ф «Термiнатор 3: Повстання
машин». .
15:35,16:15 Х/ф «Термiнатор 5:
Генеза». .
18:45,21:10 Факти. Вечiр.
20:25,2:50 Секретний фронт.
23:50 Т/с «Фантом». .

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi Шоу».
7:20 Орел i решка.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Понеділок, 28 червня
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День медичного працівника

ПАНОРАМА ЖИТТЯ

Покликання –
оберігати життя
та здоров’я людей

Закінчення. Початок на стор. 1.
– Рятувати людські життя можна тільки за покликанням, – вітаючи від імені депутатського корпусу, підкреслив секретар Бучанської міської ради Тарас
Шаправський. – Бажаю вашим сім’ям миру, злагоди
і підтримки, адже ваша діяльність – це ненормований
робочий день і складний графік. Міська влада завжди
підтримувала, підтримує і підтримуватиме медичну
галузь. І ми підготували подарунок – новий автомобіль
для сімейних лікарів, який ще більше наблизить послуги для населення і зробить так, щоб сімейний лікар міг
швидко дістатися в будь-який куточок нашої громади.
Головний лікар Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги Оксана Джам, приймаючі
ключі від нового службового авто, щиро подякувала
за піклування про медиків і їхніх пацієнтів, і відразу

повідомила, що транспорт обслуговуватиме в першу
чергу Ворзель і Мироцьке.
Від імені Бучанського міського голови його заступник Сергій Шепетько зазначив, що у нашій громаді
надзвичайно потужні, професійні медичні колективи:
– Ви щоденно, щохвилинно на зв’язку і робите все
можливе, щоб кожен житель громади був максимально
захищений і здоровий. Щиро вам вдячні за кропітку і
тяжку працю. Безумовно, за рахунок міського і державного бюджетів ми робимо все можливе, щоб заклади
охорони здоров’я розвивалися, а кожен лікар надавав
якісну медпослугу.

Вітання нардепки і районної ради
На урочистості завітала народний депутат
України Ольга Василевська-Смаглюк, яка поспішила в Бучу відразу після засідання комісії.

У

вітальному слові Ольга Михайлівна розповіла,
що розуміє, яка важка робота медиків, адже її
мама має такий фах:
– Медик – це свята людина. Я знаю, у яких умовах вам доводиться працювати, як вам неспокійно,
як боляче, як ви все близько сприймаєте. Тим паче, в
контексті пандемії ви справжні воїни! Низький вам
уклін за вашу працю.
Нардепка запевнила, що зі своєї командою намагається все зробити, щоб поліпшити умови праці
співробітників медгалузі. І вже подали законопроєкт про уповноваженого з медичних питань Уряду,
для того, щоб був медіатор і арбітр за тими питаннями, у яких держава не до кінця виконує свої повноваження.
Ольга Василевська-Смаглюк також розповіла про
впроваджений у Бучі проєкт – безкоштовну мобільну службу з паліативної допомоги.
З її рук нагороди Верховної Ради України отримали самі гідні медичні працівники громади.
Також на свято завітав заступник голови
Бучанської районної ради Максим Петльований,
який пообіцяв всебічну підтримку медгалузі, вручив відзнаки і побажав лікарям, медсестрам, фельдшерам – усім, хто віддає своє життя на порятунок
людей, міцного здоров’я, розуміння, підтримки і
всього найкращого.
Сергій Анатолійович повідомив, що невдовзі розпочнуть ремонтні роботи амбулаторії у Ворзелі, а
також будівництво сучасної будівлі для Бучанського
консультативно-діагностичного центру.
Медики теж підготували свої подарунки: лікарі виконали пісню, а працівники центру ПМСД – креативний сучасний танець-розповідь про боротьбу вакцини
із коронавірусом. Зал був у захваті!
Родзинкою урочистого дійства став виступ веселого,
запального колективу – «Лісапетного батальйону».

Я

Свято дня народження

У концертній програмі свої пісні і танці подарували творчі колективи Бучанської громади, кавербенд «Колаборації», веселий гурт
«Лісапетний батальйон».
Радісне свято дня народження
Гаврилівки святкували всією дружною
громадою і запалювали вогники щастя в
душах кожного присутнього.
Ірина Левченко

Публічна бібліотека

Книжки, приємне спілкування
і затишна атмосфера
Публічна бібліотека Бучанської МОТГ продовжує виконувати функції
дозвільного та культурного центру нашої громади і нещодавно, після
пом’якшення карантинних обмежень, відкрила для відвідування зал
для читання.

Ц

е одна з наймолодших бібліотек,
сучасний комфортний простір
якої пристосований для різноманітних
заходів.
У закладі передбачено читальну залу,
залу дорослої літератури та дитячий
відділ. Останній є яскравою кімнатою
для маленьких дітей. Малеча може розважитись на зручних кольорових пуфах та диванах і почитати книжечки.
Ця бібліотека – затишне місце для
навчання та розвитку, де буде комфортно людям будь-якого віку.
Читальну залу створено за прототипами сучасних бібліотек та коворкінгів. Вона обладнана не лише столами
і стільцями, а й зручними диванами і
кріслами. Працює Інтернет-центр.
Як відзначають працівники бібліотеки, вільне, невимушене спілкування є
дуже корисним. Люди, які відвідують

читальний зал бібліотеки, обмінюються досвідом, допомагають порадами
іншим, знаходять однодумців і друзів.
Відвідувачка
бібліотеки
пані
Світлана розповіла, що в закладі є свій
актив і постійні члени.
– Завдяки теплій, доброзичливій атмосфері, увазі, люб’язності та розумінню, я знайшла тут тепло спілкування,
якого мені бракувало.
Бібліотека тісно співпрацює з громадськими, культурними організаціями громади та шкільними закладами
та дитсадочками, з якими спільно проводять масові заходи.

Режим роботи
Зараз заклад працює щодня з 10.00
до 18.00, крім неділі та понеділка, з дотриманням протиепідемічних заходів.
Адреса: м. Буча, вул. Енергетиків, 2.

День села

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Закінчення. Початок на стор. 1.
к і заведено, згодом розпочалися
урочистості. Зі сцени відзвучали
вітання Бучанського міського голови
Анатолія Федорука, старост населених
пунктів громади, депутата Київської
обласної ради Олександра Колодія,
міського депутата Микити Геращенка
і головного іменинника – старости
Гаврилівки Олега Покрасьона.
Анатолій Федорук привітав присутніх і наголосив, що всі ми засумували
за тими днями, коли разом працювали
і відпочивали.
– Ми з вами робимо перші кроки в новій адміністративній одиниці. Наскільки
вони будуть успішними, залежатиме від
нашої з вами взаємодії, синергії, згуртованості, вимогливості один до одного. Я
хочу щиро подякувати кожному за працю,
подякувати всім дотичним до розвитку
Гаврилівки і всієї територіальної громади. Разом обов’язково зробимо більше! –
сказав Анатолій Петрович.
Дипломи,
подяки,
відзнаки
Бучанського міського голови, квіти і
подарунки отримали найкращі підприємці, працівники місцевого самоврядування, медики, освітяни, афганці, ліквідатор аварії на ЧАЕС, учасники АТО/
ООС. Також відзначили і вручили цінні
подарунки молодим подружжям і тим,
хто відзначив «золоте» весілля, сім’ї із
новонародженими малюками і багатодітні родини.
До святкових заходів у громаді традиційно долучилася депутатка Верховної
Ради України Ольга ВасилевськаСмаглюк.
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
9:25 Т/с «Грiмм». .
11:15 Х/ф «Грошi вирiшують все».
13:10,19:00 Аферисти в мережах. .
15:15 Т/с «Надприродне». .
17:00 Хто зверху? .
21:05 Х/ф «Обдурити всiх».
23:00 Х/ф “Шанхайськi лицарi”.

СТБ

5:15,5:55 Т/с «Коли ми вдома».
6:55 Т/с «Комiсар Рекс».
10:30 Слiдство ведуть екстрасенси.
13:30,14:50 Т/с «Слiпа». .
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:55,18:05 Т/с «Слiд». .
20:15,22:50 Т/с «Список бажань». .

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:00 Зоряний шлях.
10:30 Т/с «Каблучка з рубiном». .
12:30 Агенти справедливостi. .
14:30,15:30 Iсторiя одного злочину.
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Другий шанс», 1 i 2 с. .
23:10 Т/с «Другий шанс». .

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi.
10:00 Феєрiя мандрiв. Австрiя. Парк
Mastering.
10:20 Olympic Battle.
10:30,1:00 #ВУкраїнi.
11:00 Т/с «Уряд», 29 с. .
12:00,17:00 Київ. Вдень.
16:00 Д/с «Планета 2050», 6 i 7 с.
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 «Останнiй кандидат»,
8 с. .
22:55 Погода.
23:00 Київ. Вночi.
23:10 Лото.
23:15 Д/с «Як працюють мiста», 2 с.

Четвер, 1 червня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05 Роздивись.
6:30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
6:50 М/ф «Лiтачок Лiп».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:
00,23:40,2:15,5:10 Новини.
7:05,18:50 Т/с «Доктор Блейк». .
8:05 Край пригод.
8:20 Заархiвоване.
8:30 Я вдома.
9:05 Телепродаж.
9:35,0:30 Т/с «Гордiсть». .
11:35 Земля, наближена до неба.
11:50 Еко-люди.
12:00,13:10,18:20 Суспiльна студiя.
15:10,21:45,0:15,2:50,5:45 Спорт.
15:20 UA:Фольк. Спогади.
16:30 Концерт. Хорея Козацька.
17:30,22:00 Д/с «Свiт дикої
природи».
19:55 Д/с «Суперчуття».
23:00 Схеми. Корупцiя в деталях.

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».
9:25,10:20,4:10,5:35 «Життя вiдомих людей».
11:15,12:20,14:15 «Твiй день».
14:45,2:40 «Одруження наослiп».
17:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
20:33 «Чистоnews».
20:38 «ПроCпорт».
20:40 Т/с «Свати».
21:45 «Право на владу».

Iнтер

5:25,23:15 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
12:25 Х/ф «Я - мiльярдер». .
14:30,15:35 «Речдок».
16:25 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,19:00,3:25 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Випереджаючи
час».

ICTV

4:00 Скарб нацiї.
4:10 Еврика!
4:20 Факти.
4:40 Т/с «Таємнi дверi». .
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:10,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Т/с «Смертельна зброя». .
11:00,13:15,21:30 Т/с «Пес». .
12:45,15:45 Факти. День.
14:00,16:15 Х/ф «План втечi». .
16:50 Х/ф «План втечi 2». .
18:45,21:10 Факти. Вечiр.
20:25,2:50 Анти-зомбi.

Новий канал

5:55,7:10 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi Шоу».
7:15 Орел i решка.
9:20 Т/с «Грiмм». .
11:10 Х/ф «Учень чародiя».
13:15,19:00 Аферисти в мережах. .
15:15 Т/с «Надприродне». .
17:00 Хто зверху? .
21:05 Х/ф «Голлiвудськi копи». .
23:40 Х/ф «Лiтак президента». .

СТБ

5:15,5:55 Т/с «Коли ми вдома».
6:55 Т/с «Комiсар Рекс».
10:35 Слiдство ведуть екстрасенси.
13:30,14:50 Т/с «Слiпа». .
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:55,18:05 Т/с «Слiд». .
20:15,22:50 Т/с «Снайперка». .

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,15:00,19:00,23:00,2:15
Сьогоднi.
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9:00 Зоряний шлях.
10:30 Т/с «Каблучка з рубiном». .
12:30 Агенти справедливостi. .
14:30,15:30 Iсторiя одного злочину.
.20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Не хочу тебе втрачати»,
1 i 2 с. .
23:10 По слiдах.
23:50 Т/с «Не хочу тебе втрачати». .

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi.
10:00 Феєрiя мандрiв. Україна.
Албанiя.
10:20 Olympic Battle.
10:30,1:00 #ВУкраїнi.
11:00 Т/с «Уряд», 30 с. .
12:00,17:00 Київ. Вдень.
16:00 М/с “Marvel Ironman”, 1 i 2 с.
18:00 Д/с «Планета 2050», 9 i 10 с.
19:00,20:00,1:30,4:00 Київ. Ввечєрi.
19:10 «Акули бiзнесу».
19:55 Чарiвна книга.
22:00 Т/с «Останнiй кандидат»,
9 с. .
22:55 Погода.
23:00 Київ. Вночi.
23:10 Лото.
23:15 Д/с «Як працюють мiста», 3 с.

П’ятниця, 2 червня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,8:05 Край пригод.
6:30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
6:50 М/ф «Про порося, яке вмiло
грати в шашки».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:
00,23:40,2:15,5:10 Новини.
7:05,18:50 Т/с «Доктор Блейк». .
8:20 Заархiвоване.
8:30 Я вдома.
9:05 Телепродаж.
9:35,0:30 Т/с «Гордiсть». .
11:35 Земля, наближена до неба.
11:50 Еко-люди.
12:00,13:10,18:20 Суспiльна студiя.
15:10,21:45,0:15,2:50,5:45 Спорт.
15:20 UA:Фольк. Спогади.
16:30 Концерт.
17:30,4:10 Перша шпальта.
19:55 Д/с «Суперчуття».
22:00 Д/с «Свiт дикої природи».
23:00 #ВУкраїнi.

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».
9:25,10:20,6:05 «Життя вiдомих
людей».
11:15,12:20,14:15 «Твiй день».
14:45 «Одруження наослiп».
17:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
20:18 «ПроCпорт».
20:20 «Одруження наослiп 7».
22:20 Бойовик «Шпигунка». .

Iнтер

5:25,23:20 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».

28 червня–4 липня 2021 року

7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
12:25 Х/ф «Шеф Адам Джонс». .
14:30,15:35,1:10 «Речдок».
16:25 «Речдок. Особливий випадок».
18:00 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Х/ф «007: Завтра не помре
нiколи». .

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30,1:25 Факти.
4:55 Т/с «Таємнi дверi». .
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. .
11:35,13:15,0:20 «На трьох». .
12:45,15:45 Факти. День.
14:30,16:15 Х/ф «Король Ральф».
17:00 Х/ф «Куленепробивний». .
18:45 Факти. Вечiр.
23:05 «На трьох 10». .

Новий канал

5:55,7:05 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi Шоу».
7:10 Орел i решка.
10:15 Т/с «Грiмм». .
11:00 Хто проти блондинок? .
15:00 Х/ф «Ханна. Довершена
зброя». .
17:00 Х/ф «Агент Єва». .
19:00 Х/ф «Кров за кров». .
21:10 Х/ф «22 милi». .
23:05 Х/ф «Мiсiя нездiйснима». .

СТБ

6:35 Т/с «Коханка у спадок». .
10:40,14:50,18:05 Т/с «Слiпа». .
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
20:15,22:50 Т/с «Двоє над
прiрвою». .
1:20 Х/ф «Велике весiлля». .

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 Т/с «Каблучка з рубiном». .
12:30 Агенти справедливостi. .
14:30,15:30 Iсторiя одного злочину.
.15:25,0:00 Гра #1.
20:10 «Говорить Україна».
21:35 Європейський дайджест.
21:50 Футбол. ЧЄ. 1/4 фiналу.

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi.
10:00 Феєрiя мандрiв. Аргентина.
10:20 Olympic Battle.
10:30,1:00 #ВУкраїнi.
11:00 М/с “Marvel Ironman”, 1 i 2 с.
12:00,17:00 Київ. Вдень.
16:00 М/с “Marvel Ironman”, 3 i 4 с.
18:00 Київ-Talk.
19:00,20:00,1:30,4:30 Київ. Ввечєрi.
19:10 “Акули бiзнесу”.
19:55 Чарiвна книга.
22:00 Т/с «Останнiй кандидат»,
10 с. .
22:55 Погода.
23:00 Київ. Вночi.
23:10 Лото.
23:15 Київ. Вiдверто. .

Субота, 3 червня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,4:00 Енеїда.
7:00,8:00,9:00,21:00,0:50,3:35,5:3
5 Новини.
7:05 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
7:10 М/ф «Капiтошко».
7:20 М/ф «Повертайся, Капiтошко».
7:30 М/ф «Як Петрик П`яточкiн
слоникiв рахував».
7:40 М/ф «Як козаки у футбол
грали».
8:05,14:35 Д/с «Дикi Дива. Дикi
тварини в зоопарку Сан-Дiєго».
8:30,5:05 Д/с «Дикi тварини».
9:05 Телепродаж.
9:35 Антропологiя.
10:10 #ВУкраїнi.
10:35 Х/ф «Iосиф Прекрасний.
Намiсник фараона», 1 i 2 с.
14:00 Д/с «Боротьба за
виживання».
15:00 UA:Фольк. Спогади.
16:05 Концерт. Iво Бобул.
17:20 Д/с «Свiт дикої природи».
Вiдкритий океан.
17:45 Х/ф «Легенда Карпат». .
19:40 Х/ф «Веселi Жабокричi».
21:25 Пишемо iсторiю. Севастополь
- мiсто української слави.
21:50 Пишемо iсторiю. Визволення
Києва.
22:05 Пишемо iсторiю. Повоєнне
вiдновлення України.
22:20 Пишемо iсторiю. Петро
Шелест.
22:35 Д/с «Таємницi iсторiї.
Портрети». Юлiй Цезар: слава
Рима.

Канал «1+1»

7:00,6:00 «Життя вiдомих людей».

8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00,18:30 «Свiт навиворiт».
15:00,16:05,17:10 Т/с «Свати».
19:30,5:15 «ТСН».
20:15 «Вечiрнiй квартал».
22:10,3:55 «Жiночий квартал».
23:20 «Свiтське життя».

Iнтер

5:35 «Орел i решка. Морський
сезон».
6:25 М/ф.
6:50 «Слово Предстоятеля».
7:00 Х/ф «Мiа i бiлий лев».
9:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня».
10:00 «Корисна програма».
11:05 «Позаочi».
12:00 Х/ф «Гостя з майбутнього».
18:10 Х/ф «Iван Васильович змiнює
професiю».
20:00 «Подробицi».
20:30 «Мiсце зустрiчi. Бенефiс».
22:10 Х/ф «Найпривабливiша i
найсимпатичнiша».
23:55 Х/ф «Кохана жiнка механiка
Гаврилова».

ICTV

4:20 Скарб нацiї.
4:30 Еврика!
4:35 Факти.
5:00 Х/ф «Невдахи».
6:40 Х/ф «Стiй! Бо моя мама
стрiлятиме».
8:25 Х/ф «Пташка на дротi». .
10:35,13:00 Т/с «Нюхач». .
12:45 Факти. День.
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Блейд». .
21:40 Х/ф «Блейд 2». .
23:55 Х/ф «Ласкаво просимо у
Зомбiленд». .

Новий канал

6:00 Вар`яти. .
8:05,9:55 Kids` Time.
8:10 М/ф «Смурфики: Загублене
село».
10:00 Орел i решка. Земляни.
11:00 Орел i решка. Чудеса свiту.
12:00 Орел i решка.
14:10 М/ф «Заплутана iсторiя».
16:05 Х/ф «Падiння Олiмпу». .
18:20 Х/ф «Мiсiя нездiйснима 2». .
21:00 Х/ф «Мiсiя нездiйснима 3». .
23:40 Х/ф «Патрiот». .

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
7:00 Т/с «Проти течiї». .
17:00 СуперМама. .
21:00 МастерШеф. Celebrity. .
23:15 Звана вечеря. .

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:25,4:40 Реальна мiстика.
8:50 Х/ф «Доктор Щастя». .
11:00,15:20,21:00 Т/с «Покоївка». .
20:00 Головна тема.
21:35 Європейський дайджест.
21:50 Футбол. ЧЄ. 1/4 фiналу.

ТК «Київ»

7:00 Київ-Talk.
8:00 Феєрiя мандрiв. Балi.
8:30 Легенда з Романом Мухою. З.
Огнєвiч.
9:55 Olympic Battle.
10:00,3:30 Лiкар знає.
10:30 Армiя сьогоднi.
11:00,14:00,19:00,1:00,2:00,4:30
Київ. Вихiдний.
12:00 Драма «Фаворит».
15:00,15:50,16:35,17:25,18:10 «Акули бiзнесу».
20:00 Комедiя «Щасливчик
Гiлмор».
21:40 Служба порятунку. .
22:00 Київ. Проfile.
22:55 Лото.
23:00 Д/с «Мисливцi за скарбами»,
3 с.

Неділя, 4 червня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,4:00 Енеїда.
7:00,8:00,8:55,21:00,0:05,3:35,5:3
5 Новини.
7:10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
7:15 М/ф «Як козаки кулiш
варили».
7:25 М/ф «Як козаки у хокей
грали».
7:40 М/ф «Як козаки олiмпiйцями
стали».
8:15,0:25 Погода.
8:20 Д/с «Дикi тварини».
9:00 Божественна Лiтургiя
Православної Церкви України.
11:00 Недiльна Лiтургiя Української
Греко-Католицької Церкви.
12:30 Недiльна Свята Меса
Римсько-Католицької Церкви в
Українi.
13:30 Незвiдана Україна. Волинь.
13:55 Незвiдана Україна. Подiлля.
14:10 Незвiдана Україна. Гайсин.
14:30 Телепродаж.
15:05 Країна пiсень.
16:20 Мiста та мiстечка.
16:30 Х/ф «Легенда Карпат». .
18:05,23:30 Д/с «Свiт дикої

природи».
18:45 Дуже милi тварини.
19:45 Пишемо iсторiю. Севастополь
- мiсто української слави.
20:05 Пишемо iсторiю. Визволення
Києва.
20:15 Пишемо iсторiю. Повоєнне
вiдновлення України.
20:45 Пишемо iсторiю. Петро
Шелест.
21:30 Дорога до Токiо.
22:00 Тi, що змiнили свiт. Вiктор
Глушков.
22:25 Тi, що змiнили свiт. Iван
Пiддубний.
23:00 Програма з Майклом Щуром.
.

Канал «1+1»

7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:45,1:30 «Свiт навиворiт».
18:30 «Свiтське життя».
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 Комедiя «Нiч у музеї».
23:10 Х/ф «Персi Джексон i
викрадач блискавок». .

Iнтер

5:50 Х/ф «Розпрями крила».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00,11:00,12:00 «Iнше життя».
13:00 «Речдок. Випереджаючи
час».
17:40 Х/ф «007: Завтра не помре
нiколи». .
20:00 «Подробицi тижня».
22:00 Х/ф «Iван Васильович змiнює
професiю».
23:55 Х/ф «Стережися автомобiля».

ICTV

4:35 Скарб нацiї.
4:45 Еврика!
4:50 Факти.
5:15 Не дай себе ошукати.
7:00,9:55 Секретний фронт.
7:55,10:55 Громадянська оборона.
9:00 Анти-зомбi.
11:55,13:00 Х/ф «Темна вежа». .
12:45 Факти. День.
14:00 Х/ф «Блейд». .
16:25 Х/ф «Блейд 2». .
18:45 Факти тижня.
20:35 Х/ф «Блейд 3: Трiйця». .
23:00 Х/ф «Зомбiленд: Подвiйний
пострiл». .

Новий канал

6:00 Таємний агент. .
6:55,8:45 Kids` Time.
7:00 М/ф “Angry Birds в кiно”.
8:50 М/ф “Angry Birds в кiно 2”.
10:50 Х/ф «Мiсiя нездiйснима». .
13:00 Х/ф «Мiсiя нездiйснима 2». .
15:45 Х/ф «Мiсiя нездiйснима 3». .
18:15 Х/ф «Мiсiя Нездiйснима:
Нацiя iзгоїв». .
21:00 Х/ф “Вiйна свiтiв”. .
23:20,0:20 Improv Live Show. .

СТБ

4:50 Т/с «З вовками жити». .
12:50 МастерШеф. Celebrity. .
15:05 СуперМама. .
19:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Один за всiх. .

Канал «Україна»

5:50 Сьогоднi.
6:50 Реальна мiстика.
9:30 Т/с «Дитина на мiльйон». .
13:30 Т/с «Пiдкидьок».
17:00 Т/с «Трикутник долi», 1 i 2 с. .
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с «Трикутник долi». .
23:00,2:00 Т/с «Поговори з нею».

ТК «Київ»

7:00 Київ. Проfile.
8:00 Феєрiя мандрiв. Бельгiя.
8:20 Легенда з Романом Мухою. О.
Собчук, Гурт Скай.
9:55 Olympic Battle.
10:00,2:15 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 «Останнiй кандидат»,
6 с. .
15:50 Т/с «Останнiй кандидат»,
7 с. .
16:35 Т/с «Останнiй кандидат»,
8 с. .
17:25 Т/с «Останнiй кандидат»,
9 с. .
18:10 Т/с «Останнiй кандидат»,
10 с. .
19:00 Київ. Тижневик.
19:45 Драма «Доброго ранку,
В`єтнам». .
22:00 Київ. Тижневик. Спорт.
22:30 #ВУкраїнi.
22:55 Лото.
23:00 Д/с «Мисливцi за скарбами»,
4 с.

«Укрпошта» доставляє свідоцтва
про народження, отримані через
сервіс «єМалятко»
Отримати свідоцтво про народження тепер можна без відвідування
будь-яких установ, а в поштовому відділенні або ж кур’єром додому.
Вартість — 46 і 66 грн відповідно. Оплата відбувається під час отримання замовлення.
ро це повідомила пресслужба
Міністерства цифрової трансформації.
Терміни доставки — до двох днів у
межах області й до трьох днів у межах
України з моменту оформлення свідоцтва у відділі Державної реєстрації актів цивільного стану.

П

Що таке «єМалятко»?
Послугу запустили у жовтні 2020
року, і нею скористалися вже понад
125 тисяч українців. Це сервіс, який
пропонує 9 послуг за однією заявою
для новонароджених дітей. Серед основних — реєстрація дитини, оформлення допомоги після народження, допомоги на дітей із багатодітних родин
тощо.

Отримання послуг за однією заявою
звільняє громадян від відвідування
11 установ, заповнення 37 документів, втрати 30 годин на ці відвідини та
оформлення, зазначають у Мінцифри.

СУСПІЛЬСТВО

«Гаряча лінія» підтримки батьків
після пологів вже працює
0 800 500 313 – саме за цим номером можна телефонувати. Послуга безкоштовна.

Н

ещодавно відбулася презентація
проєкту та запуск «гарячої лінії»
за участю заступника міністра соцполітики Бориса Лебедцова та Урядового
уповноваженого з питань гендерної
політики Катерини Левченко.
«Гаряча лінія» – це була ініціатива ГО «Клуб підтримки вагітності та
материнства «Лада» в межах проекту
«Європейський Союз для сталості громадянського суспільства в Україні», що
впроваджується ІСАР Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу.
«Для всебічного та гармонійного
розвитку дитини потрібна сім’я, у якій
формуються позитивні емоційні стосунки, забезпечуються догляд та виховання відповідно до віку, індивідуальних потреб і можливостей дитини,
вибудовуються її світогляд та моральні
орієнтири, формуються уміння та на-

вички, необхідні для успішної соціалізації», – наголосив заступник міністра.
Борис Лебедцов також розповів, що
Мінсоцполітики має й інші ініціативи щодо соцзахисту сімей з дітьми,
підтримки розвитку відповідального
батьківства, соціальної підтримки сімей у складних життєвих обставинах,
запобігання та протидії домашньому
насильству тощо.

29 червня 2021 року о 16:00, за адресою місто Буча, вулиця Гоголя, 10Г.
Відбудуться збори з обговорення пропозицій і зауважень щодо реалізації проекту благоустрою прилеглої території Житлового комплексу «Річ Таун» (що включає територію ОСББ «ЖК «Річ Таун» та ОСББ «Річ Таун 2») а також встановлення шлагбаумів з пунктами охорони та частковим перекриттям вул. Пушкінська,
відповідно до схеми, яка погоджена виконавчим комітетом Бучанської міської
ради №725 від 15 вересня 2020 року.
Запрошуємо всіх власників житлових та нежитлових приміщень, що граничать з територією Житлово комплексу «Річ Таун», взяти участь в обговоренні
меж територїї, що планується огородити.
Втрачений атестат про повну загальну середню освіту, виданий Блиставицькою
загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів 2002 року на ім’я Антоненко Наталія
Юріївна, вважати не дійсним.
Втрачене свідоцтво про право власності на житло видане на підставі розпорядження №92 від 30.09.1993 року виконавчим комітетом Ірпінської міської ради
та виданого дублікату №858\258, 14.05.1996 року, м. Ірпінь, що дійсно належить
на праві спільної сумісної власності Потапенку Олександру Васильовичу та членам сім’ї : Островській Євгенії Михайлівні, Потапенку Євгену Олександровичу,
вважати недійсним.
Втрачене свідоцтво про право власності на житло видане на підставі розпорядження №92 від 30.09.1993 року виконавчим комітетом Ірпінської міської ради
та виданого дублікату №858\258, 14.05.1996 року, м. Ірпінь, що дійсно належить
на праві спільної сумісної власності Потапенку Олександру Васильовичу та членам сім’ї : Островській Євгенії Михайлівні, Потапенку Євгену Олександровичу,
вважати недійсним.
Втрачений диплом про середню технічну освіту виданий Ірпінським індустріальним технікумом, серія КТ №748037 від 26.02.1987 року на ім’я Карпенко
Олександр Іванович, вважати недійсним.

З

«Служу народу України!»

апрошуємо кандидатів на військову службу у Збройні сили України,
віком від 18 до 57 років. Вибір місця
служби. Терміни військової служби
від шести місяців. Перевага надається
особам із посвідченням водія категорії
С та з медичною освітою.
Грошове забезпечення від 10200 грн.
Для військовослужбовців, які підписали контракт ВПЕРШЕ, розмір виплати
становитиме:
−− для осіб рядового складу - 18 тис.
грн.
−− для осіб сержантського і старшинського складу - 20 тис. грн.
−− для осіб офіцерського складу 22 тис. грн.
Безкоштовне: медичне забезпечення, речове забезпечення, харчування,
вирішення житлового питання, компенсація за піднайом житла.
Додаткова
щомісячна
грошова винагорода за участь в ООС
до 23 тис. грн.
Пільги: зберігається основне місце
роботи, посада, середній заробіток за

рахунок державного бюджету – до закінчення особливого періоду чи до дня
фактичного звільнення згідно з КЗпП
України.
Кредитні канікули для військовослужбовців: припиняється нарахування відсотків за кредитами та штрафів
за несвоєчасне погашення кредитів.
Адреса: м. Буча вул. Яблунська, 129.
Бучансько-Ірпінський
об’єднаний
міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки
Тел.: 045-97-96-024; 0635918085.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Вакансія

Послуги стають ближчими

9
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діловий тиждень З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

№ 25 від 25 червня 2021 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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МЕДИЦИНА

Абетка здоров’я

З нагоди Дня дітей – 1 червня для батьків та дітей громади Бучанський центр
первинної медико-санітарної допомоги відкрив школу «Абетка здоров’я».

П

ерший урок відбувся у новій
Амбулаторії загальної практики сімейної медицини №5.
Пізнавальне заняття для батьків провела лікарка Світлана Таращенко. Вона
розповіла, як має виглядати аптечка,
яку треба взяти із собою, вирушаючи у
подорож.
Також пані Світлана звернула увагу
на питання, як правильно збивати температуру дітям.
На зустрічі в школі порушили ще одну
актуальну тему: що робити, коли ви
знайшли на тілі кліща?
Поки батьки навчались, діточок розважали аніматори, які підготували саме
до цього дня святкову програму.
Школу відкрили, аби лікарі могли
більше комунікувати зі своїми пацієнтами. За словами заступника Центру, лікаря-педіатра Жанни Лінчук, так можна
запобігти деяким хворобам.
«Ця школа – наша мрія. З моменту
створення закладу ми планували створити профілактичну школу допомоги.
Наша мета: ставати кращими. Ми
хочемо мати змогу навчатись у наших
пацієнтів, а вони, щоб навчались у нас.
Створюючи коло довіри», – підкреслила
медик.
Тренінги планують проводити двічі на
місяць, а ось локація школи буде змінна
– щоразу в новій амбулаторії громади.

Аптечка для подорожі

Лікарка Світлана Таращенко розповіла, що має містити аптечка, яку
потрібно взяти із собою у подорож:
– Для зручності, я користуюсь
зіп-пакетами, у які склала ліки за
симптомами хвороби. Наприклад,
від нудоти чи при ранах, від головного болю чи від застуди. Такі пакети
зручно давати дитині в табір. В аптечці я маю детальний перелік всіх
ліків і в якій ситуації можна ними користуватись. Ще важливо зазначити
дозування.

Які ліки потрібно тримати
в домашній аптечці
• Препарати для оброблення ран, опіків та зупинки дрібних кровотеч
(бинт марлевий, бинт еластичний,
вата, пластир, йод, етиловий спирт 96
%, перекис водню 3 %, пантенол).
• Жарознижувальні та знеболювальні
засоби.
• А також препарати для усунення болю
в серці та тривожних станів.
• Препарати, що застосовують під час
розладу травлення (сорбенти, ферменти, протидіарейні).
• Протиалергійні засоби.
• Крім того, в аптечці повинні бути:

термометр (ртутний чи електронний,
на ваш вибір), апарат для вимірювання артеріального тиску, джгут, ватні
палички, гумові рукавички, ножиці,
нашатирний спирт).

Для дитини – окрема
Дитячі хвороби мають особливість
заставати нас зненацька. Тож у будинку,
де є дитина, обов’язково має бути особлива аптечка. Саме дитяча. По-перше,
тому, що більшість ліків у такій аптечці
досить специфічна, а по-друге, щоб не
переплутати однойменні лікарські засоби, які мають різне дозування. В кожній
родині аптечку слід підбирати індивідуально до потреби вашої дитини.
Домашня аптечка повинна міститися
в недосяжному для дітей темному (деякі ліки втрачають свою здатність під

дією сонячних променів), сухому місці
– тому ванна кімната не кращий для
цього вибір. Таблетки, що лежать разом із флаконами сиропів та тюбиками
гелів чи мазей – це неправильно, адже
можна втратити багато дорогоцінного
часу на пошук потрібного препарату в
аптечці у такому хаосі. Тому краще всі
медикаменти, що вміщує аптечка, згрупувати і відмежувати один від одного.
Препарати повинні зберігатися в оригінальній упаковці, з поміщеною туди
інструкцією, щоб в будь-який час ви
змогли переглянути правильну дозу та
термін зберігання препарату. Раз на пів
року бажано переглядати вміст аптечки
і оновлювати її склад, замінюючи препарат із закінченим терміном придатності
на новий, адже такі ліки можуть бути
загрозливими для вашого життя.

ВІТИЛІГО – Усе, що потрібно знати

ВІТИЛІГО – один з різновидів захворювання шкірних
покривів невідомої етіології, у хронічній формі. На
тлі того, що відбувається руйнування меланіну в організмі, зменшується кількість меланоцитів, шкіра
втрачає свою природну пігментацію, в результаті на
окремих ділянках шкіри з’являються білі плями.
ксперти вважають, що порушення процесів меланогенезу й зниження в організмі меланоцитів пов’язано з аутоімунними механізмами. У середньому вітиліго зустрічається
у 0,5–2 % людей від загального числа населення, причому
поширеність цього захворювання однакова як у дорослих,
так і в дітей.

Е

симптоми
У разі вітиліго на поверхні шкіри, а іноді й на слизових
оболонках, утворюються окремі або численні плями, що мають молочно-білий колір, різноманітну форму й різний розмір, але з чітко окресленими краями. Найчастіше вони з’являються на травмованих ділянках шкіри (феномен Кебнера),
можуть розростатися та зливатися. Усередині осередків депігментації можуть залишатися пігментовані, рідко – гіперпігментовані ділянки шкіри, розташовані в основному на
межах осередків.
Вітиліго зазвичай утворюються на повіках, шиї, в пахвових западинах, на ліктях, передпліччях, статевих органах,
животі, спині, в промежині, паху, під колінним суглобом,
на гомілках, тильних поверхнях долонь і стоп. В окремих
випадках вони можуть поєднуватися з гало-невусами (гало-невус це родимка, оточена білим кільцем або ореолом),
які є доброякісними родимками, що виступають над поверхнею шкіри. Вони рожевого, світло- або темно-коричневого
забарвлення, оточені прозорою шкірою.
У деяких хворих в осередках вітиліго можуть знебарвлюватися й волосяні покриви: вії, брови, зрідка на голові, під
пахвами, на лобку. Іноді у випадку утворення білих плям
може виникати свербіж, почервоніння, подразнення або
лущення шкіри.
ЯК ДІАГНОСТУють ЦЕ ЗАХВОРЮВАННЯ
Діагностують вітиліго на основі клінічних даних і анамнезу: присутність на поверхні шкіри молочно-білих плям з
чітко окресленими краями й типовим розташуванням.
Під час первинного огляду рекомендують застосувати
фотографування, зафіксувавши вид і локалізацію вітиліго.
Щоб більш чітко визначити осередки захворювання та провести діагностику, необхідно оглянути шкіру пацієнта за допомогою лампи Вуда.
ЛІКУВАННЯ
Для лікування сегментарного вітиліго та його несегментарної форми, коли площа ураження не перевищує 20 % поверхні всієї шкіри, призначають системні медикаментозні
препарати. Якщо вони не дають ефекту, застосовують серед-

ньохвильову ультрафіолетову терапію або уражені ділянки
опромінюють за допомогою ультрафіолетового ексимерного
світла, довжина хвилі якого становить 308 нм.
Якщо у пацієнтів з поширеними формами захворювання
білі плями займають площу понад 20 % поверхні тіла, то для
лікування застосовують вузькосмугову фототерапію (довжина хвилі 311 нм) або широкосмугову ультрафіолетову терапію (довжина хвилі до 320 нм).
У разі МЕДИКАМЕНТОЗНОго ЛІКУВАННя призначають комбіновану протизапальну терапію пролонгованої дії
«антигістамінні та гормональні препарати».

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНА ТЕРАПІЯ ВКЛЮЧАЄ:
• вузькосмуговий ультрафіолет з довжиною хвилі 311нм;
• широкосмуговий ультрафіолет із середньою довжиною
хвиль до 320 нм (селективна фототерапія);
• ексимерне лазерне випромінювання з хвилею в 308 нм;
• ексимерне ультрафіолетове монохроматичне світло з хвилею у 308 нм;
• двокомпонентну ПУВА-терапію, до якої входить і опромінення, і пероральний прийом лікарських засобів.
ПРОФІЛАКТИКА
Пацієнтам з вітиліго слід уникати стресових ситуацій, не
піддаватися інтенсивному сонячному випромінюванню, берегти шкіру від травмування. У сонячні дні рекомендується
захищати уражені ділянки шкіри спеціальними засобами
фотозахисту.
Лікар дерматовенеролог
Лосенко В.В.
КНП «Бучанський КДЦ» БМР

Поради
Смачна запіканка з простих
продуктів

Полуничне морозиво
з йогурту

Корисний рецепт від відомої
дієтологині Світлани Фус.
одня питання, що приготувати
сьогодні, виникає у всіх господинь. Однією зі страв, яка сподобається сім’ї, стане смачна запіканка.

Щ

Не варто відмовляти собі в задоволенні й видаляти зі
свого раціону цей смачний продукт – морозиво. Якщо
ви хвилюєтеся, що в магазинному морозиві містяться
шкідливі консерванти, ми пропонуємо вам приготувати його вдома власноруч, це дуже легко!
Інгредієнти:
• Натуральний густий йогурт (грецький, турецький) – 400 г;
• Полуниця свіжа – 200 г;
• Цукрова пудра – 2 ст. л;
• М’ята – 2–3 листочки.
Спосіб приготування:
• Полуницю помийте, очистіть від хвостиків;
• Перебийте в блендері з цукровою пудрою;
• Кількість цукру можете зменшити або збільшити на власний смак;
• Змішайте йогурт з полуничним пюре в невеликій металевій мисці;

• Поставте в морозилку, поки йогурт не застигне (близько
трьох годин);
• Дістаньте, розкладіть спеціальною ложкою для морозива
та додайте м’яти для краси.

Кабачкова запіканка
з помідорами
Інгредієнти:
• Кабачки – 800 грамів.
• Помідор – 1 шт.
• Яйця – 2 шт.
• Сіль – до смаку.
• Твердий сир – 120 грамів.
• Пшеничне борошно – 120 грамів.
• Рослинна олія – 1 чайна ложка.
Порада від дієтологині: помідор не
має бути перестиглим.
Як приготувати:
• Кабачки миємо й очищаємо від

•

•
•

•

шкірки. Натираємо на великій
тертці. Кабачкову масу відтискаємо
від зайвого соку. Додаємо яйця й
добре перемішуємо.
Подрібнюємо сир і половину додаємо до кабачкової маси. Солимо все
й перемішуємо. Додаємо просіяне
борошно.
Помідор нарізаємо круглими скибочками й викладаємо зверху на
кабачки.
Посипаємо запіканку сиром, що
залишився, й відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 30
хвилин.
Готова запіканка має охолонути,
після чого страву можна подавати
до столу.
Смачного!
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Герої «золотого ХІХ століття» на алеях чудового парку
Кушніра Петра Кириловича,

сторожа господарського сектору Бучанської міської
ради

Василевську-Смаглюк
Ольгу Михайлівну,
народну депутатку України

Добрянського Ярослава Вікторовича,
першого заступника голови Київської обласної ради

Буренка Юрія Івановича,

начальника Ірпінського МВ ГУ ДСНС України в
Київській обл.

Бучанський міський парк – дивовижне місце
сили і затишку, неймовірної активності, спокою і гармонії. Тут чудово виглядають весільні чи інші святкові церемонії, гості у вечірніх
сукнях, а також … наші жителі у спортивному
одязі, які бажають побігати чи промчати велосипедом.

Т

ож не дивно, що творча студія «Стиль та мода
ХІХ століття» і театральний гурток «Театр перед
мікрофоном» Бучанського центру позашкільної роботи обрали для незвичної акції саме цей парк.
Подивіться на світлинах, який чудовий вигляд
мають на алеях парку пані, панянки та кавалери у
вишуканому вбранні ХІХ століття! Так і хочеться
приміряти довгу сукню і зробити кілька фотографій.

Крижову Марію Петрівну,

діловода загального відділу Бучанської міської ради

ПОДОРОЖ

«Фантазія»
в Туреччині

Танцівники дитячого зразкового колективу
«Фантазія» взяли участь в Міжнародному
фестивалі мистецтв «Барви світу», який відбувся у Туреччині в межах проєкту «OKSAMYT
WONDERLAND-2021».

Сімейний фестиваль

З танцем у серці

У Національному музеї народної архітектури та побуту України «Пирогово» відбувся
яскравий фестиваль Київщини «Всі разом –
за сім’ю!».

Хореографічне мистецтво

«DreamLand» гідно
представив громаду
на конкурсі

Колектив Бучанського центру позашкільної
роботи «DreamLand» під керівництвом Ольги
Дремової взяв участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Київ Єднає!»

В

ітаємо із заслуженою перемогою, яка, безсумнівно,
стала яскравим підтвердженням вашого завзяття,
активної життєвої позиції і працьовитості.
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В
К

ерівник колективу Ганна Муляр розповіла, що дітки із задоволенням дізналися нового на майстер-класах з вивчення турецьких
національних танців від провідних лекторів
Середземноморського об’єднання українців в
Анталії, познайомилися з іншими колективами
та обмінялися досвідом із зарубіжними колегами.
А крім того цікаво, пізнавально і весело провели
тиждень канікул в іншій країні: море, сонце, екскурсії, мандрівка на кораблі, щира гостинність
місцевих жителів…
Приємно, що діти, які так сумлінно займаються
і завдяки своїй наполегливій праці отримують визнання і відзнаки на конкурсах і фестивалях, мають за свої старання чудову винагороду – цікаву
пригоду за кордоном.
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ін розпочався з урочистої ходи 700 учасників,
яку супроводжував оркестр.
Попереду яскравої колони йшли діти Бучанської
громади – учасники зразкового хореографічного
колективу «Фантазія».
У межах заходу відбувся хореографічний конкурс «З танцем у серці», в якому до численних нагород колективу додались одне перше і два других
місця, з чим ми вітаємо дітей і викладачів!
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