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Головна тема

Карантин НЕ можна пом’якшувати

Другого етапу послаблення карантину чекали. Але хто з нетерпінням, а хто з острахом. І найбільше всіх,
а особливо тих, хто працює, цікавили запуск громадського транспорту і початок роботи дитячих садочків.

Стор. 10
ОФІЦІЙНО

Нотатки із сесійної зали

Відбулося чергове засідання Бучанської міської
ради, яку провів міський голова Анатолій Федорук.

Д

ля тих, хто не мав можливості працювати віддалено, а ще й мав доїхати до роботи в інший населений пункт,
були конче необхідні маршрутки, тролейбуси та метро. Інакше – чи відпустка
за власний рахунок, чи втрата місця роботи. Ні перше, ні друге для економічної
стабільності будь-якої родини не підходить. Інші вважають, що це буде неабияка загроза для інфікування.
Так само з функціонуванням дитячих
садочків. Возити малюків на роботу –
неприйнятний варіант. У той же час віддавати дитинку в колектив за наявної
загрози коронавірусної інфекції – теж
хвилююче питання для багатьох батьків.
Міністерство охорони здоров’я розробило суворі правила роботи громадського транспорту і дошкільних закладів
освіти в період адаптивного карантину,
які мають убезпечити всіх. Але… думки
в українців розділилися.
БН дослідила, що думають жителі
Бучанської громади щодо пом’якшення
карантинних обмежень.
Продовження на стор 2.

Р

озглянуто понад 60 проєктів рішень, що були детально опрацьовані під час засідань профільних депутатських комісій та на погоджувальній раді.
Закінчення на стор. 2.

ВАЖЛИВО

Прийом громадян
народним депутатом

СВЯТО
Шановні друзі!
червня відзначається Міжнародний день захисту
дітей – одне з найбільш «дитячих» свят у
світі. У нашій громаді 11824 хлопчиків і дівчаток зростають поряд із нами, дорослими.
У країні дитинства живуть і здійснюються
казкові мрії, триває безмежне пізнання навколишнього світу, закладається фундамент для подальшого розвитку і пошуку себе у світі.
Нинішнє свято проходить з ювілейним акцентом: ООН 70 років тому оголосила захист
прав, життя і здоров’я дітей одним із пріоритетних напрямів своєї діяльності.
Найкращий спосіб виховати хорошу дитину – це зробити її щасливою. Як реалізується цей неофіційний лозунг у нашій
громаді? Ми йдемо шляхом підтримки
обдарованих і талановитих дітей, аби розвинути в кожному з них унікальну й неповторну особистість: 30 стипендій стали для
більшості стимулом у навчанні і творчості.
Ремонт шкіл і садочків, будівництво
нових закладів, оздоровлення, різні цікаві заходи…
Проте не всіх дітей доля обдарувала радістю мати рідних батьків. Тим, хто позбавлений спілкування з рідними, ми намагаємося подарувати частинку тепла свого серця.
Багаторічна акція «Школяр» для багатодітних родин,
у яких виховується 700 дітей, також є частиною підтримки в нашій громаді.
Шість років тому держава опинилася під впливом ворожої агресії, в суспільстві постала ще одна вразлива
група – це діти учасників антитерористичної операції. Торік 31 дитина за кошти місцевого бюджету
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Фото з архіву 2019

Після введення адаптивного карантину мешканці нашої громади знову мають можливість у приміщенні Бучанської міської ради звернутися до
народного депутата по округу № 96 Ольги Василевської-Смаглюк.
«Шановні виборці! Цього тижня ми відновлюємо прийом громадян із зверненнями у наших приймальнях на
території округу», – повідомляє на своїй сторінці у
Фейсбуці народний обранець.
«Прошу всіх попередньо записуватись на прийом для
формування графіку та уникнення ризиків, пов’язаних
зі скупченням великої кількості людей в приймальнях.
Давайте виходити з карантину поступово та максимально безпечно для нашого з вами здоров’я. Усім
бажаю гарного робочого тижня!» – зазначила Ольга
Василевська-Смаглюк.
Адреса: вулиця Енергетиків, 12, приміщення БМР,
каб. 221.
Графік прийому: середа з 9-00 до 13-00,
п’ятниця з 9-00 до 13-00.
Телефон: 067 635 51 56 – Кравченко Леся.

була оздоровлена у різних закладах.
Вони по-дорослому спостерігають
за подіями на сході держави і з нетерпінням чекають на повернення
батьків: на жаль, не в усі родини повернулися Герої…
Шановні батьки, педагоги, медики,
соціальні працівники, бабусі й дідусі! Ви
формуєте щоденно майбутнє України, від
вас залежить, які зерна проростуть за кілька років, ким вони стануть і що принесуть у світ.
Наші дітки – сини й доньки, знайте: ми вас
дуже любимо і хочемо в майбутньому бачити
здоровими, розумними, успішними, мудрими!
Здобувайте нові знання, розвивайте свої здібності, досягайте успіхів!
Ми у вас віримо!
Бучанський міський голова
Анатолій Федорук

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах
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ОФІЦІЙНО
КАРАНТИН

Коли відкриють спортзали,
басейни та внутрішні зали
кафе

Наступний етап послаблення карантинних обмежень відбудеться
в Україні 1 червня. Тоді відкриють
міжобласне транспортне перевезення, спортивні зали, фітнес-центри разом з басейнами.

П

ро це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За його словами, відтепер послабленням карантину займатимуться
регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за умови дотримання
трьох цільових показників.
Також з 10 червня дозволять працювати закладам культури і відновлять повноцінну роботу готелів і хостелів, а також закладів громадського харчування.
Варто зазначити, що пом’якшення стосуватиметься тільки тих регіонів, де епідеміологічні показники будуть в нормі.

ВАЖЛИВО

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

Нотатки із сесійної зали

Малому бізнесу –
податкові канікули

Такий проєкт рішення підтримали
депутати на сесії Бучанської міської ради.
ізичні особи підприємці – платники єдиного податку I та II груп,
робота яких була припинена через дію
карантину та обмежувальних заходів
щодо протидії COVID-19 (будь-який
період часу з 11.03.2020 по 31.05.2020),
отримують звільнення від сплати єдиного податку на один місяць.
Нульова ставка податку буде діяти в
червні 2020 року.
Для отримання пільги платникам
II групи необхідно подати заяву до
Ірпінського управління ГУ ДПС у
Київській області до 15.06.2020 р.
Платники I групи отримують пільгу
автоматично.
Радимо скористатися для звернення
до податкової електронним кабінетом
платників податків або надіслати документ поштою.
Зразок заяви буде розміщено на сайті Бучанської міської ради одночасно з
оприлюдненням рішення.
Пресслужба БМР

Ф

Закінчення. Початок на стор. 1.
Ухвалено рішення про:
−− роботу ПКПП «Теплокомунсервіс»,
напрями розвитку, модернізації щодо
економії електроносіїв та надання
якісних послуг населенню міста Буча
та об’єднаної територіальної громади;
−− стан сплати податків, зборів та обов’язкових платежів до місцевого бюджету
Бучанської міської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року;

Укрзалізниця поступово відновлює роботу

Запуск приміських електропоїздів очікуємо з 1
червня.

З

аступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що це станеться, якщо буде досягнуто певних індикаторів епідемічної ситуації, визначених урядом.
Залізничні квиткові каси вже відновили свою роботу
на всіх вокзалах країни. Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, поряд з касами розташовані
антисептики, нанесена розмітка для забезпечення дистанції.
Пасажирам, які звертатимуться до кас без засобів індивідуального захисту, зокрема масок, квитки не продаватимуть.
Укрзалізниця вже відкрила продаж квитків на 5 швидкісних поїздів Інтерсіті+ та 9 нічних поїздів, які розпочнуть курсувати з 1 червня 2020 року.
Вже можна купити квитки на № 721/722 КиївХарків, №726/725 Київ-Харків, №763/764 Київ-Одеса,
№711/712 Київ-Костянтинівка, №740/739 Київ-Кривий
Ріг, №8/7 Одеса-Харків; №20/19 Лисичанськ-Київ;
№53/54 Дніпро-Одеса; №63/64 Харків-Київ; №105/106
Київ-Одеса; №791/792 Київ-Кременчук; №81/82 ХарківНовоолексіївка; №125/126 Київ-Костянтинівка; №10/9
Київ-Маріуполь.
На цей час продають лише 50% місць у поїздах, крім потяга Одеса-Харків. Відповідно до постанови уряду, на цей
потяг продається 100% місць.
Нагадаємо, що купити квитки можна через онлайн-сервіси.
Пасажирів пускатимуть в потяги виключно в захисних
масках. Вимірювання температури тіла проводитимуть
під час перевірки квитків.
Також в Укрзалізниці заявили, що буде забезпечена санітарна обробка вагонів до й після кожного рейсу поїзду,
стюарди будуть забезпечені засобами індивідуального
захисту.

Українців сьогодні доводиться захищати одночасно від епідемії й від наслідків «медичної псевдореформи» попередньої влади. Для цього вже сьогодні треба переходити до загального медичного страхування. Це дасть
змогу кожному українцю мати в руках медичну страховку, мати безоплатний доступ як до невідкладної допомоги, так і до медичного обслуговування по всіх напрямках, в усіх фахівців, по всіх захворюваннях.
ро це заявила Голова партії
«Батьківщина» Юлія Тимошенко,
презентуючи під час брифінгу в парламенті законопроєкт №3464 про обов’язкове медичне страхування.
«Це законопроєкт, який мусить стати
основою для консолідації всіх фракцій,
Кабінету Міністрів, президента України

Пресслужба БМР

На часі

Юлія Тимошенко:
«Захистити здоров’я всіх українців
можна лише медичним страхуванням
кожного громадянина»

П

−− затвердження звіту щодо виконання місцевого бюджету Бучанської міської об’єднаної територіальної громади за І квартал
2020 року;
−− внесення змін до рішення 71 сесії
Бучанської міської ради VІI скликання від
19 грудня 2019 року за № 4344-71-VII «Про
місцевий бюджет Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»;
−− затвердження Програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС, учасників

Революції Гідності та членів їх сімей на
2020-2022 рр. та затвердження Бучанської
міської програми «З турботою про кожного» у новій редакції;
−− звернення до Київської міської ради щодо
передачі у комунальну власність Бучанської
міської територіальної громади дитячого
спеціалізованого санаторію «Дружний»
Територіального медичного об’єднання
«Санаторного лікування» у місті Києві;
−− звернення до Київської міської ради щодо
передачі у комунальну власність Бучанської
міської об’єднаної територіальної громади
оздоровчого комплексу «Автомобіліст»;
−− затвердження Програми «Організація харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Бучанської міської
об’єднаної територіальної громади на 20202022 роки»;
−− затвердження Порядку призначення керівників закладів загальної середньої освіти
Бучанської міської об’єднаної територіальної громади за результатами конкурсного
відбору в новій редакції.
Також затверджено штатні розписи працівників Комунального некомерційного підприємства «Бучанський консультативно-діагностичний центр» Бучанської міської ради
на 01.04.2020 року.
Розглянуто низку інших важливих питань.

для того, щоб повністю змінити стратегію, концепцію розвитку медицини в
Україні», – зазначила Юлія Тимошенко.
Голова партії пояснила, що ухвалення закону про обов’язкове медичне
страхування передбачає, що працюючі люди будуть мати страховку, яку
оплачуватимуть не лише вони самі, а й

Київське метро без жетонів
Після відновлення роботи підземки пасажирів поінформували, що старі жетони діятимуть лише протягом місяця, натомість всі мають переходити на користування виключно
електронним квитком.
Сплачувати за проїзд на турнікетах можна:
• KyivSmardCard.
• Карткою метро (до
31 березня 2021
року).
• Безконтактною банківською карткою на
жовтих турнікетах.
• Мобільними додатками GooglePay та
ApplePay.
• Мобільним додатком KyivSmartCity.
• Разовим квитком із QR-кодом (паперовим або електронним)
Протягом місяця з дати відновлення роботи пасажири також
зможуть використати раніше придбані жетони зеленого кольору.
Пасажири пільгових категорій столиці для проходу в метро мають використовувати «Картку киянина».
Загальнодержавні пільгові категорії пред’являють оригінал відповідного посвідчення.
Е-квиток можна купити у Т-кiосках, яких у столиці понад 300.
Вони розташовані переважно на зупинках громадського транспорту.
Враховуючи умови адаптивного карантину, на станціях метрополітену нанесли спеціальну розмітку – біля кас, турнікетів, на
платформах. А також розмістили інформаційні плакати, щоб нагадувати пасажирам про необхідність дотримуватися дистанції
та елементарних правил безпеки.
У КМДА закликали: «Для уникнення черг заздалегідь підготувати засоби оплати проїзду та перевіряти їх наявність перед виходом з дому, особливо у дітей. Квиток для разового проїзду можна
згенерувати завчасно у додатку KyivSmartCity».

роботодавці. Пенсіонери, неповнолітні
діти, безробітні – матимуть страховку,
оплачену державою. Невідкладна медична допомога надаватиметься безкоштовно.
«Саме такий законопроєкт буде передбачати стовідсотковий державний
контроль за фінансами, які будуть зібрані на базі обов’язкового медичного
страхування, і вся система охорони здоров’я матиме більше фінансових ресурсів для того, щоб розвивати лікувальні
заклади й надавати українцям правильну, фахову, безоплатну медичну допомогу. Крім того, обов’язкове медичне
страхування дасть можливість оплачувати усім медичним працівникам заробітну плату хоча б на рівні сусідньої
Польщі», – зазначила Юлія Тимошенко.
Лідер «Батьківщини» закликала уряд,
президента та парламент до спільної
роботи, яка забезпечить українців безоплатною медичною допомогою, а

Політична реклама
медпрацівників – гідними заробітними
платами.
«Якщо ми цього не зробимо, ми щомісяця втрачатимемо лікарів, які будуть
нездатні працювати та утримувати
свої родини на ті копійки, які їм сьогодні
платять. Необхідно зупинити безлад і
руїну, на яку сьогодні перетворюється
вітчизняна медицина. Ми закликаємо
уряд, парламент, всі фракції та президента розпочати роботу над новою
стратегією організації охорони здоров’я
в Україні на базі обов’язкового медичного
страхування. Йдеться про здоров’я наших родин, дітей, батьків, онуків. Треба
діяти, і діяти негайно», – наголосила
Юлія Тимошенко.
Нагадаємо, що у вівторок, 12 травня, Юлія Тимошенко та депутати
«Батьківщини» зареєстрували у парламенті законопроєкт № 3464 про загальнообов’язкове медичне страхування.

єдина родина

Закінчення. Початок на стор. 1.
підеміологічна ситуація в Київській області з показником інцидентності 11,94 дозволила дати зелене світло послабленням
карантину. У КОДА оголосили про запуск громадського транспорту з 26 травня: регулярним та нерегулярним пасажирським перевезенням, міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному сполученню.
У столиці громадський транспорт поїхав ще раніше: наземний – з 23 травня, метрополітен – з 25.
При цьому наголошено: кількість пасажирів має відповідати кількості місць для сидіння, між водієм та пасажирами повинен
бути захисний екран і всі мають дотримуватися маскового режиму.
Також дозволено працювати дитячим садочкам і готелям, проводити спортивні заходи без глядачів та до 50 учасників і релігійні заходи з розрахунку одна особа на 10 кв. м.
Якщо рівень захворюваності зростатиме, карантинні обмеження знову посилюватимуть.

Е

Думка мешканців ОТГ щодо послаблення карантину

П

рипиняться дощі, і розпочнуться
роботи з нанесення дорожньої
розмітки.
Вмонтований комп’ютер контролюватиме дотримання всіх технічних
параметрів.

Нові дорожні
знаки – безпека
для транспорту
і пішоходів

Відповідно до рішення виконкому і затверджених схем у громаді
тривають роботи зі встановлення
нових знаків.

В

окзальна, Лісова, перехрестя
Михайловського-Яснополянська,
Києво- Мироцька, Полтавська вже
облаштовані новими знаками для безпечного проїзду транспорту.
Роботи продовжаться наступного
тижня.

сільська медицина

Аліна Мельниченко:
– З першого дня самоізоляції я з
нетерпінням чекала, коли зможу повернутися до звичайного ритму життя. Тому мені, як людині, яка працює
в Києві, вкрай важливим був запуск
громадського транспорту. Я вважаю,
що це правильне рішення, яке багато
хто очікував так само, як і я.
Звичайно, ніхто не відмінив засоби
особистої безпеки, тому, так як і раніше, я планую дотримуватися їх у громадських місцях. Сподіваюсь, на свідому позицію інших громадян.
Руслана Брянська:
– На мою думку, вже всі втомилися
від карантинних обмежень. Але це не
скасовує наявності коронавірусу серед
нас. Тому виходити з карантину треба
максимально обережно, зокрема, не
забувати про засоби захисту, тримати
дистанцію та обов`язково стежити за
гігієною рук. Треба завжди пам›ятати
не тільки про власну безпеку, а й про те,
що є люди, наприклад, поважного віку,
уразливіші до цього вірусу. Потрібно
берегти не тільки себе, а й своїх рідних!
Дарина Коврова:
– Якщо чесно, то я дуже хвилююсь.
Розумію, що карантин не може тривати завжди, але побоююсь, що наша
країна послаблює обмеження занадто
рано. Ми знаходимось на тому етапі,
коли люди втомились від карантину, а
також не мають грошей, тому потрібно

ВАЖЛИВО

Коли запрацюють
дитсадки,
«оживуть» стадіони

Відбулося засідання комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій Бучанської
міської ради, яке провів перший заступник Бучанського міського голови Тарас Шаправський.

Для медиків
і пацієнтів

Триває будівництво амбулаторій
загальної практики сімейної медицини у Луб’янці та Мироцькому.

П

ромайне трішки часу – і мешканці цих населених пунктів можуть
зручно і з комфортом звернутися до
свого сімейного лікаря й отримати медичну послугу в повному об’ємі.

Ухвалено рішення:
−− дозволити відвідування закладів дошкільної освіти після комісійного обстеження закладу та письмового підтвердження від керівників ДНЗ щодо
гарантій дотримання умов забезпечення протиепідемічних заходів на період
карантину;
−− дозволити проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь
не більше 50 осіб, за умови забезпечення протиепідемічних заходів на період
карантину;
−− дозволити діяльність готелів (крім
функціонування ресторанів у готелях)

виходити на роботу. Економіка не витримує. Але все-таки щодня ми бачимо
великі цифри нових випадків захворювання. Якщо кількість хворих почне
збільшуватись, то лікарні не витримають. Тому мені неспокійно, і я не можу
уявити, як користуватись громадським
транспортом і виходити на роботу.
Галина Бебешко:
– З першого дня карантину я працюю
онлайн зі свого дому. Так, я розумію,
що мені пощастило. Я отримую кошти
та не наражаюсь на небезпеку. Це не
може тривати занадто довго, але я підтримую рішення директорів багатьох
компаній, які дозволили працювати
дистанційно своїм співробітникам, навіть після зняття обмежень. Звичайно,
це неможливо для всіх професій. Але
якщо хоч якась кількість людей перейде на віддалену роботу, то це зменшить
потік людей у громадському транспорті
і кількість інфікованих.
Світлана Ляшкова
– Мій директор повідомив, що з 1
червня ми розпочинаємо роботу в
офісі. Звичайно, я хочу працювати,
по-перше, тому що мені потрібні гроші,
а ще вже нестерпно сидіти вдома. Але
найбільше питання, яке мені потрібно
вирішити – це куди діти мою маленьку
донечку. Я розумію, що в садочку вона
буде в небезпеці. Так, діти достатньо
легко переносять коронавірус. Але не
у всіх випадках! І я, як мама, не можу

так ризикувати. Я знаю, що неможливо
забезпечити належними умовами дітей
у будь-якому садочку країни. А ще дитина може принести хворобу додому,
де у багатьох сім’ях живуть старенькі
батьки чи люди з групи ризику. Тому
наразі я стою перед вибором: втратити
роботу і бути з дитиною або відновити
своє життя в такому форматі, як і до карантину, але, звісно, дотримуючись усіх
можливих засобів захисту.
Юлія Тарасенко, мама двох дітей:
–Я вважаю, що відкриття дитячих садочків – це необхідний крок.
Більшість батьків має виходити на
роботу, щоб забезпечити свою сім›ю.
Безпека дітей потребує відповідального ставлення до санітарних вимог
як працівників закладу, так і батьків.
Проте, якщо є можливість працювати
дистанційно або залишити дитину з
кимось, то я б скористалася такою нагодою та не вела б дитину до садочка.
У мене нема такої необхідності, але
я розумію людей, які мусять вийти на
роботу і не мають бабусь або няньок.
Звісно, все залежить від умов, кількості дітей, дотримання рекомендацій
щодо гігієни, відповідальності батьків
(щоб не приводили дітей з будь-якими симптомами). Але ризик захворіти
безумовно є. Хоча, мені здається, що
він не більший ніж під час гуляння на
дитячих майданчиках біля дому або в
парку. А ми бачимо велику кількість
дітей, які граються разом. Зазначу, що
моїх дітей серед них нема.

Вимірювання температури, миття рук, дезінфекція, свіже повітря

Публікуємо головні аспекти тимчасових рекомендацій щодо організації
роботи дитячих садків на період карантину через COVID-19. Документ
підписано Головним державним санітарним лікарем та опубліковано на
сайті МОЗ.
До дитсадків не пускатимуть дітей та працівників із температурою вище 37,2 0С.
Тож обов’язково необхідно:
−− температурний скринінг щоденно вранці працівникам і малюкам;
−− спиртовмісні антисептики для рук на вході;
−− дезінфекція поверхонь щонайменше раз на 2 години;
−− вологе прибирання двічі на день;
−− провітрювання приміщення протягом дня;
−− дезінфекція рук та миття їх із милом або оброблення спиртовмісними антисептиками щонайменше раз на 2 години;
−− вимірювання температури дітям щонайменше раз на 4 години.
Дітей, у яких температура тіла вища за 37,2 С та тих, у кого є симптоми гострого
респіраторного захворювання, мають ізолювати та повідомити про це медпрацівника і батьків.
У період карантину в дитячих садках буде заборонено, зокрема:
−− багаторазові рушники, м’які іграшки та килими з довгим ворсом;
−− перебувати в приміщенні у вуличному взутті;
−− проводити заходи за участю дітей більше ніж з однієї групи;
−− проводити батьківські збори, крім тих, що відбуваються дистанційно.
На час адаптивного карантину МОЗ рекомендує:
−− заняття щодо профілактики вірусних захворювань;
−− пріоритет активностям на свіжому повітрі;
−− максимальна дистанція в групі та під час харчування;
−− обмежити заняття, що потребують фізичного контакту або додаткового інвентарю;
−− прогулянки груп відбуваються окремо одна від одної.
Усі працівники повинні носити маски або респіратори протягом робочого дня.
Діти – ні.
Батьки передаватимуть дітей за межами будівлі, не заходячи в приміщення.
за умови забезпечення протиепідемічних заходів під час роботи готелів на
період карантину;
−− дозволити проведення релігійних за-

ходів за умови забезпечення протиепідемічних заходів на період карантину.
Пом’якшення карантину триває, проте
дотримання правил ніхто не скасовував!

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Ось така техніка днями працюватиме на вулицях громади.

Карантин НЕ можна пом’якшувати
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Дорожню
розмітку
проконтролює
комп’ютер

Головна тема
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ОСВІТА
як школярі почнуть
навчатися у вересні

У вересні 2020–2021 навчального року вчителі зможуть з’ясувати, як учні засвоїли той матеріал,
який припав на дистанційне навчання, – на основі цього спланують індивідуальний підхід.

П

ро це повідомила в. о. міністра
освіти Любомира Мандзій.
«Учителі зможуть з’ясувати, як
школярі вивчили той матеріал, який
був на карантині. Тут буде виключно
індивідуальний підхід: комусь треба
пройти той чи інший матеріал, а комусь – ні. На це час буде передбачено
у вересні. Тоді зможуть зрозуміти рівень знань, узагальнити, підсумувати,
аби не було прогалин. Кожен клас і кожен предмет – індивідуально», – зазначила Любомира Мандзій.
Вона уточнила, що Міносвіти наразі
готує рекомендації, які до кінця червня передадуть в установи загальної
середньої освіти, щоб вчителі змогли
спланувати структуру наступного навчального року.
Любомира Мандзій повідомила,
що дистанційне навчання нікуди не
дінеться. З вересня планується використовувати технології даної форми.
За словами голови міністерства, в
школах будуть поєднувати «і класно-урочну систему і технології змішаного навчання». Мандзій зазначила,
що до вересня планується підвищити
якість такої форми навчання.
Вона також зазначила, що в Україні
вивчили різний досвід повернення
до шкільного навчання, в тому числі, досвід Китаю. Голова Міносвіти
підкреслила, що в Україні внаслідок
різних причин немає можливості скопіювати якийсь один зразок. «Можу
сказати, що ми уважно вивчили досвід
інших країн», - сказала вона, додавши,
що в Україні все ж планують розробити свою стратегію.

Онлайн-урок на тему:
«Вишиванка –
оберіг мого роду»

У садочку «Горобинка» музичний
керівник Вікторія Бартманська та
вихователь старшої групи Оксана
Радчук провели zoom конференції з вихованцями старших груп,
на яких розповіли дітям про традиції та значення вишиванки для
кожного українця.
адзвичайно радісно і приємно,
що всі діти були одягнені у вишиванки, дарували один одному усмішки та гарні емоції.
Вихователі садочка привітали всіх
з Днем вишиванки та побажали, щоб
українська вишиванка щодня охороняла і благословляла кожного на щасливе життя!

Н

До уваги батьків майбутніх першокласників!
Відділ освіти Бучанської міської
ради повідомляє:

З1 до 30 червня 2020 року в закладах
загальної середньої освіти розпочнеться
прийом заяв батьків для зарахування дітей до 1-х класів 2020/2021 навчального
року.
Присутність дитини не обов’язкова.
Заява про зарахування одного з батьків дитини (з пред’явленням документа,
що посвідчує особу заявника) оформляється під час подачі документів у закладі
освіти.
Необхідні документи для зарахування:
−− копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу
здобувача освіти (під час подання копії
пред’являється оригінал відповідного
документа);
−− документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти,
реквізити якого вказуються в заяві;
−− медичні довідки: про профілактичний
огляд (форма № 086-1/о) та «Карта профілактичних щеплень» (форма № 063/о);
−− оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (у
разі наявності та за бажанням одного
Першочергово до закладу освіти
зараховуються діти, які:
– проживають на території обслуговування закладу освіти;
– діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей,
які здобувають освіту в цьому закладі;
– діти працівників цього закладу
освіти, чи випускники дошкільного
підрозділу цього закладу освіти (за
його наявності).

Знайомтесь, Бучанська початкова школа № 9

21 травня 2020 року рішенням сесії Бучанської міської ради створено новий заклад загальної середньої освіти – Бучанська початкова школа № 9
Бучанської міської ради Київської області, який функціонуватиме після
завершення будівництва в новому приміщенні по вул. Вишневій.
аяви до Бучанської початкової школи № 9 будуть прийматися у приміщенні
Бучанської Української гімназії!
Переведення до 2–4 класів Бучанської початкової школи № 9 буде здійснено після здачі в експлуатацію приміщення новобудови.

З

з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися).
Заяви та документи подаються до закладу освіти. На вебсайті закладу освіти Ви можете отримати інформацію про
правила та порядок прийому заяв; закріплену за закладом освіти територію
обслуговування; спроможність закладу

Харчування дітей
у закладах освіти

На останній сесії Бучанської міської
ради депутати затвердили цільову
програму «Організація харчування
дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти БОТГ» на
2020-2022 роки.
арчування за кошти держбюджету
із 1 червня надається дітям зі згаданих вище категорій і під час навчання у
дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типу і форм власності.
До цієї категорії належать діти з числа
внутрішньо переміщених осіб чи дітей,
які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних
конфліктів.
Відповідно до затвердженого переліку документів, які подають батьки, або
особи, що їх замінюють, діти цієї категорії харчуватимуться безкоштовно.
Також безкоштовним харчуванням
(за рахунок міського бюджету) забезпечуватимуть учнів:
−− дітей загиблих (померлих) учасників
АTO/OОC або, тих, що стали особами з інвалідністю;
−− батьки яких, або особи, що їх замінюють, є учасниками АТО/ООС;
−− батьки яких, або особи, що їх замінюють, є постраждалими учасниками
Революції Гідності.

освіти, кількість класів та кількість учнів
у кожному класі; кількість проєктних класів за нетиповими програмами; контактні
номери телефонів відповідальних осіб.
Просимо дотримуватися правил безпеки перебування у громадських місцях
під час карантину та бути в засобах індивідуального захисту (маска, рукавички).

ВАЖЛИВО

Х

−− дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування;
−− дітей із інвалідністю (вихованців закладів дошкільної освіти);
−− дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
−− дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних
класах/групах;
−− дітей із малозабезпечених сімей (відповідно до Закону України);
−− учнів 1-4 класів з числа дітей з інвалідністю і учнів 1-4 класів, які навчаються
у сільській місцевості (за виключенням пільгової категорії, які харчуються за кошти місцевого бюджету);

ЗАПРОШЕННЯ

Дітей навчають мистецтва

Якщо Ваша дитина мріє опинитися у вирі музики та творчості,
тоді не зволікайте та приходьте до Бучанської дитячої школи мистецтв
їм. Л. Ревуцького.
ля цього необхідно написати заяву на вступ та успішно пройти іспит з 25 серпня
2020 року.
Набір учнів проводиться у відділи: фортепіанний, струнно-смичковий, народний, вокально-хоровий, хореографічний, образотворче мистецтво.
Адреса: вул. Михайла Гориня, 2. Телефон: 41-003.

Д

−− дітей загиблих (померлих) учасників
АTO/OОC, які відвідують групу продовженого дня.
Пільгові умови оплати за харчування
(50%) надаються вихованцям дошкільних освітянських закладів за пільговими категоріями:
−− дітям із багатодітних сімей;
−− дітям із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах та перебувають на відповідному обліку.
Для дітей із хронічними захворюваннями – дієтичне харчування.
Програмою передбачено оновлення
харчоблоків закладів освіти.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:2
0 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,11:50,12:20,12:35,13:10,2:15
«Любий, ми переїжджаємо».
13:45 «Одруження наослiп 4».
15:25 «Свiт навиворiт 6».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
(12+).
22:45 «Грошi».
0:00 «Дубiнiзми».
0:20,3:45 Комедiя «Татусi без
шкiдливих звичок». (16+).

Iнтер

3:10 «Орел i решка. Шопiнг».
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».
9:30,18:00,19:00,2:10 «Стосується
кожного».
11:20,12:25 Х/ф «Хронiки зради».
(16+).
13:45 Х/ф «Ромi».
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Злочинець мимоволi».
23:50 Т/с «Слiдчий Горчакова». (12+).
0:50 Х/ф «Всього один поворот».

ICTV

4:50 Скарб нацiї.
4:55 Еврика!
5:05 Служба розшуку дiтей.
5:10 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:55 Громадянська оборона.
6:45 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:35 Не дай себе ошукати.
11:25,13:20 Х/ф «Змiї на борту лiтака».
(16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:55 Х/ф «Беовульф». (16+).
16:25 Х/ф «Ван Гельсинг». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:05,21:20 Х/ф «Зламана стрiла».
(16+).

Новий канал

5:55,7:10 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:15 Вар`яти. (12+).
7:40 Improv Live Show. (12+).
9:30 Х/ф «Жiнка-кiшка». (16+).
11:20 Х/ф «13 друзiв Оушена».
13:50 Х/ф «Перший месник: Друга
вiйна». (16+).
16:20 Х/ф «Перший месник:
Протистояння». (12+).
19:00 Таємний агент.
20:20 Х/ф «Чужий. Заповiт». (16+).
22:30 Х/ф «Дум». (18+).
0:30 Х/ф «Дзвiнки». (18+).
2:15 Служба розшуку дiтей.
2:20 Зона ночi.

СТБ

7:00 Все буде добре!
8:45 МастерШеф. Кулiнарний
випускний. (12+).
11:55,12:35,14:50,15:35 Т/с «Коли ми
вдома».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:15 СуперМама.
19:10 Один за всiх. (16+).
20:15,22:40 Т/с «Як довго я на тебе
чекала». (12+).
22:55 Т/с «Пiзнє каяття». (16+).
0:50 Х/ф «Останнiй танець за мною».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:15 Зоряний шлях.
10:30,4:30 Реальна мiстика.
12:50 Т/с «Пугач». (16+).
14:45,15:30 Т/с «Жiночий лiкар».
(16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00,23:30 Т/с «Акварелi». (12+).
0:20 Т/с «Нi слова про любов», 1 i 2 с.
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Нi слова про любов».

ТК «Київ»

7:00 Ранок на карантинi.
10:00 Лiкар знає.
10:30,21:45 Час-тайм.
10:45,23:15 «Вiзерунок дня».
11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,
23:30 СТН.
11:10,15:15 Д/с «Тропа вiйни», 6 с.
12:00 СТН - Брифiнг мера.
12:20,19:30 Афiша.
12:30 «У фокусi Європа».
13:10,23:00 Телемаркети.
14:10 Т/с «Мердок», 134 с. (12+).
16:00,17:15,20:00,1:00 Спецпроект
«СТН».
19:40 Cлужба порятунку.
19:50 Якiсне життя.
21:30 Брифiнг мера м. Києва В.
Кличка.
22:00 Т/с «Мердок», 135 с. (12+).
22:50 Голос Америки з Вашингтону.
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
0:00 «Тут i зараз».
6:00 Мультляндiя.

Вівторок 2 червня

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:05,8:05 Доброго ранку, Країно!
7:00,8:00,8:55,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:15,2:20,5:20 Новини.
9:00 Т/с «Полдарк». (16+).

Відповіді
на сканворд
у № 20

10:00 Всеукраїнська школа онлайн.
Українська лiтература.
10:35 Всеукраїнська школа онлайн.
Фiзика.
11:05,12:15 Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка.
11:10 Всеукраїнська школа онлайн.
Iсторiя України.
11:45 Всеукраїнська школа онлайн.
Бiологiя.
12:20 Всеукраїнська школа онлайн.
Географiя.
13:10,15:10,0:30,3:00 «На Карантинi»:
марафон.
16:20 Телепродаж.
16:50 Схеми. Корупцiя в деталях.
17:30 Д/с «Дикi тварини».
18:20 Тема дня.
19:20 Д/с «Боротьба за виживання».
19:55 Д/с «Таємне життя собак».
21:35,23:55,2:50,5:50 UA:Спорт.
21:45 #ВУкраїнi.
22:15 Святi та грiшнi.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:2
0 «ТСН».
9:25,10:20,4:50 «Життя вiдомих
людей».
11:15,11:50,12:20,12:35,13:10 «Любий, ми переїжджаємо».
13:45 «Одруження наослiп 4».
15:25 «Свiт навиворiт 6».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
(12+).
22:45 Драма «Вихiд: Боги та царi».
(16+).
1:30 Мелодрама «Пiдмiна в одну
мить». (16+).

Iнтер

3:40 «Орел i решка. Шопiнг».
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 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек». (12+).
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13:50,14:45,15:40 «Речдок».

16:35 «Речдок. Особливий випадок.
Третiй зайвий».
18:00,19:00,2:15 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Злочинець мимоволi».
23:50 Т/с «Слiдчий Горчакова». (12+).
0:50 Х/ф «Потяг поза розкладом».

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:25 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40,20:15 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Х/ф «Дияволиця».
11:55,13:20,0:45 Х/ф «Пастка». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:30,16:20,21:20 Т/с «Контакт». (16+).
16:50 Х/ф «Хижаки». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
23:15 Х/ф «Каратель». (16+).
2:35 Стоп-10.

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:20 Т/с «Грiмм». (16+).
12:00 Х/ф «Джек i бобове дерево».
15:20 Хто зверху? (12+).
17:15,19:00 Хто проти блондинок?
(12+).
20:50 Х/ф «Нерв».
22:40 Х/ф «Ефект Лазаря». (18+).
0:10 Т/с «Загубленi». (16+).
2:30 Зона ночi.

СТБ

5:15,20:15,22:40 Т/с «Як довго я на
тебе чекала». (12+).
7:00 Все буде добре!
8:45 МастерШеф. Кулiнарний
випускний. (12+).
11:40,12:35,14:50,15:35 Т/с «Коли ми
вдома».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:15 СуперМама.
19:10 Один за всiх. (16+).

22:55 Т/с «Пiзнє каяття». (16+).
0:40 Х/ф «Останнiй танець за мною
2».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:5
5 Сьогоднi.
9:15,4:15 Зоряний шлях.
10:30,4:35 Реальна мiстика.
12:50 Т/с «Пугач». (16+).
14:45,15:30 Т/с «Жiночий лiкар».
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Акварелi». (12+).
23:20 Контролер.

ТК «Київ»

7:00 Ранок на карантинi.
10:00 Лiкар знає.
10:30,21:45 Час-тайм.
10:45,23:15 «Вiзерунок дня».
11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,
23:30 СТН.
11:10,15:15 Д/с «Загадковi злочини»,
1 с.
12:00 СТН - Брифiнг мера.
12:20,19:30 Афiша.
12:30 «Глобал 3000».
13:10,23:00 Телемаркети.
14:10 Т/с «Мердок», 135 с. (12+).
16:00,17:15,20:00,1:00 Спецпроект
«СТН».
19:40 Київськi iсторiї.
19:50 Якiсне життя.
21:30 Брифiнг мера м. Києва В.
Кличка.
22:00 Т/с «Мердок», 136 с. (12+).
22:50 Голос Америки з Вашингтону.
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

Среда, 3 червня

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:05,8:05 Доброго ранку, Країно!
7:00,8:00,8:55,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:15,2:20,5:20 Новини.
9:00 Т/с «Полдарк». (16+).
10:00 Всеукраїнська школа онлайн.
Англiйська мова.
10:35 Всеукраїнська школа онлайн.
Геометрiя.
11:05,12:15 Всеукраїнська школа

онлайн. Руханка.
11:10 Всеукраїнська школа онлайн.
Хiмiя.
11:45 Всеукраїнська школа онлайн.
Географiя.
12:20,19:20 Д/с «Боротьба за
виживання».
13:10,15:10,0:30,3:00 «На Карантинi»:
марафон.
16:20 Телепродаж.
16:50,3:55 #ВУкраїнi.
17:30 Д/с «Дикi тварини».
18:20,4:25 Тема дня.
19:55 Д/с «Таємне життя собак».
21:35,23:55,2:50,5:50 UA:Спорт.
21:45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
(16+).
22:15 Т/с «Максимiлiан та Марiя
Бургундська».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:2
0 «ТСН».
9:25,10:20,4:15 «Життя вiдомих
людей».
11:15,11:50,12:20,12:35,13:10 «Любий, ми переїжджаємо».
13:45 «Одруження наослiп 4».
15:25 «Свiт навиворiт 6».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
22:45 Бойовик «Геркулес». (16+).

Iнтер

3:45 «Орел i решка. Шопiнг».
5:00 «Телемагазин».
5:30,22:00 «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 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек». (12+).
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13:50,14:45,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок.
Третiй зайвий».
18:00,19:00,2:10 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Злочинець мимоволi».
23:50 Т/с «Слiдчий Горчакова». (12+).

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:05,8:05 Доброго ранку, Країно!
7:00,8:00,8:55,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:30,2:20,5:20 Новини.
9:00 Т/с «Полдарк». (16+).
10:00 Всеукраїнська школа онлайн.
Українська мова.
10:35 Всеукраїнська школа онлайн.
Алгебра.
11:05,12:15 Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка.
11:10 Всеукраїнська школа онлайн.
Фiзика.
11:45 Всеукраїнська школа онлайн.
Iсторiя України.
12:20 Д/с «Боротьба за виживання».
13:10,15:10,0:30,2:50 «На Карантинi»:
марафон.
16:20 Телепродаж.
16:50 Д/с «Дикi тварини».
18:20 Тема дня.
19:20 Д/с «Свiт дикої природи».
19:55 Д/с «Таємне життя собак».
21:25,23:55,2:40,5:40 UA:Спорт.
21:35 «Зворотнiй вiдлiк».

22:30 Свобода слова.
23:50 Х/ф «Арена». (18+).
1:35 Стоп-10.
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– Наш ансамбль «Веселка» почав свою
діяльність наприкінці 2018-го, – розповідає керівник юних зірочок, директор Блиставицького будинку культури
Оксана Прокаєва. – Протягом 2019 року
мої дівчатка отримували тільки перемоги.
Перший наш конкурс проходив у
Пущі-Водиці –Х Всеукраїнський фестиваль «Золоті ключі». Тоді ми зайняли I
місце у номінації дитячі вокальні ансамблі. Це була неймовірна подія! Я впевнена,
що вона запам’ятається юним співачкам
на все життя.
У вересні 2019 року колектив виступив
на ХI Всеукраїнському фестивалі-конкурсі аматорської творчості «Пісенні
візерунки», що проходив у місті Буча, і
також посів I місце.
Учасниці колективу – Наталка
Лук’яненко, Анастасія Гусар, Вікторія
Новіченко, Вероніка Топоренко та
Іринка Міль. Усі вчаться у Блиставицькій
школі №6.
Оксана Юріївна розповідає, що працює
не тільки директором Будинку культури,
а вже понад 10 років викладає музику та
мистецтво в місцевій школі.
– Я слідкую за юними талантами майже із садочка, а з першого класу беру
дітей на навчання. Учасниці «Веселки»
раніше співали сольно. Але я вирішила
створити ансамбль і не прогадала. Вони
чудово доповнюють одна одну.
Хто вважає, що мода на українську
пісню пройшла, глибоко помиляється.
Пісня здатна зачепити за живе, викликати
в одну мить стільки різних почуттів, що
мимоволі відчуваєш весь спектр емоцій.
І в цьому переконалися судді Всеукраїн
ського фестивалю-конкурсу мистецтв
«В обіймах часу», де юні співачки зайня-

Співуча «Веселка»

Учасниці ансамблю, про який ми хочемо вам розповісти, неодноразово своїми виступами зачаровували глядачів всеукраїнських, міжнародних фестивалів та конкурсів. І звичайно, вже не один раз їм аплодували у глядацьких
залах Бучанської ОТГ. Дівчата настільки талановиті, що впевнено йдуть до
перемоги, не залишаючи сумнівів щодо своїх вокальних здібностей.

ли I місце і отримали сертифікати на безкоштовну участь у міжнародному конкурсіфестивалі мистецтв, що мав проходити
у Грузії. На жаль, цього року через пан-

демію коронавірусу участь у фестивалі
залишається під питанням.
Блиставиця щедра на таланти. Інша
учениця Оксани Юріївни – сольна спі-

Іринка Міль

Анна Католіченко

Вероніка Горобець

ДОЗВІЛЛЯ

Круті покотеньки по-бучанськи

Велику велопоїздку, до якої могли долучитися всі охочі, громадська організація «Я – Бучанець» організовувала кілька днів, не звертаючи увагу на
примхи погоди. Вочевидь, вони щось знали, бо скористалися абсолютною
прихильністю матінки-природи: в анонсовану неділю сонечко привітно сяяло і подорож вдалася на славу.

27

учасників вирушили з Київської
площі в Бучі й на чолі з незмінним
організатором «крутих покотеньок» –
керівником Бучанського центру позашкільної роботи Андрієм Куцеваловим
проїхали цікавими місцинами об’єднаної громади.

Буча – Мироцьке. Тут до спортивних
мандрівників приєдналася ще одна сім’я із
чотирьох осіб. Далі Немішаєво – Ворзель –
Буча. І що головне, це був не просто спортивний марафон. Учасники велопоїздки
побачили місцеві пам’ятки, проїхались
лісами, ознайомились з околицями.

«Відвідали руїни палацу ОстенСакена в Мироцькому, погодували
тварин в аграрному коледжі, знайшли
колорадського жука на пам’ятнику картоплі в Інституті картоплярства,
прогулялись розвалинами теплиць,–
розповідає про цікаві пригоди Андрій
Куцевалов, – милувались весняними
барвами у Березовому гаю в Кичеєвому,
відвідали міні-зоопарк при церкві та
Уваровський дім у Ворзелі, попили кави
в «Престо-кафе», побачили найвищий
прапор України на Київщині, півкілометрову дубову алею та найвищу географічну точку в Бучі (128 м.н.р.м.) і повернулись всі живі і здорові додому».

Наші таланти
вачка Анна Католіченко також посіла 1
місце та отримала сертифікат на участь
у конкурсі. А взимку на фестивалі духовної музики «Введенські піснеспіви»,
який проходив у Ворзелі (БН писали про
це у № 20 ), перемогу у своїх номінаціях
отримали «Веселка» і солістка Будинку
культури Вероніка Горобець.
– Зараз ситуація у світі не найкраща, –
із сумом продовжує розповідь Оксана
Юріївна, – але ми не зупиняємось і беремо участь у конкурсах, які проходять дистанційно. На Всеукраїнському
фольклорно-етнографічному
фестивалі-конкурсі «Золоті ключі» ми перемогли і отримали сертифікат учасника
Всеукраїнського фестивалю народної
творчості «Ярмаринка», який буде проходити в серпні. Маємо надію, що до
того часу поборемо всі негаразди, конкурс відбудеться, і колектив виступить
на сцені.
Нещодавно чудовою звісткою стала
перемога дівчат на фестивалі-конкурсі
«Зірки України». Одразу чотири перші
місця у своїй віковій категорії естрадного жанру.
– Суддів зворушило, як солістки
«Веселки» заспівали «Шануймо матір,
шануймо батька» та «Веснянку», і це
справді було прекрасно.
Неймовірні твори у бездоганному виконанні представили на розгляд журі
вихованки Оксани Прокаєвої: Анна
Католіченко, Вероніка Горобець та
Іринка Міль.
Ансамбль «Веселка» проводить активну творчу діяльність, бере участь в
концертних програмах Бучанської ОТГ
та Київщини. Репертуар колективу становлять здебільшого твори української
естрадної пісні.
Дівчата, як і гоже в їхньому віці, дуже
оптимістичні та мріють про квітуче та
щасливе майбутнє. Зараз вони опановують вокальне мистецтво зі своїм керівником, вчаться у Бучанській школі
мистецтв, займаються танцями та отримують гарні оцінки у загальноосвітній
школі.
Майже всі учасниці колективу відмінниці. До прикладу, вже два роки
поспіль Наталка Лук’яненко отримує
стипендію Бучанського міського голови
Анатолія Федорука для талановитих та
обдарованих дітей.
Хочеться подякувати Оксані Юріївні
за неймовірну роботу і за те, що дає
можливість дітям творчо розвиватись. А
учасницям гурту побажати продовжувати нести вогник української пісні у своїх
душах.
Ірина Паясь

Хто не потрапив цього разу – не сумуйте, адже учасники експедиції уже
планують новий маршрут. І всіх запрошують.

громади
Бучанський міський парк було створено майже 9 років тому, інші сквери та парки міста мають більш старший вік, а в Гаврилівці парк «Родинний» – зовсім немовля. Адже він народився нещодавно – близько року тому. Деревця і кущі навіть ще
не встигли вирости розлого, щоб надавати своїм гостям приємного затишку від сонця.

Біля озера –
з комфортом

У Бучанському міському парку
тривають роботи з облаштування
нової зони вздовж набережної.

Сквер ім. Л. Ревуцького

Сквер ім. Т. Г. Шевченка

Європейський день парків заснувала Федерація «Європарк» в 1999 році –
європейська організація, яка об’єднує
природоохоронні території в 36 країнах Європи.
Дату святкування обрано не випадково: саме 24 травня 1909 року
у Швеції було створено перший із
дев’яти Європейських Національних
парків. Ці території стали безцінною
частиною природної і культурної
спадщини Європи.
Цей день символізує міжнародну
солідарність у справі охорони природних територій.
Мета свята — привернути увагу до
природної краси Європи та захистити
її як сьогодні, так і в майбутньому.

Д

Сквер ім. М. Булгакова

иректор
КП
«Бучазеленбуд»
Віктор Галущак розповів, що це
буде нова зелена зона відпочинку біля
озера з лавками та велодоріжкою. Уже
можна уявити чарівний вечір: тиша,
плеск води і неймовірний захід сонця.
Бажаємо всім під час відвідування
цього прекрасного природного об’єкта приємного відпочинку, чудових
емоцій та міцного здоров’я.

Парк "Родинний" Буча

Не забувайте: маски та дистанція між відвідувачами обов’язкові.
Бережіть себе.
Парк "Диво"

П

ісля об’єднання Бучанської ОТГ нові
парки і зони відпочинку облаштовуються як у місті, так і в населених пунктах, що влилися у громаду.
Загальна площа зелених насаджень та
об’єктів благоустрою, що обслуговує комунальне підприємство «Бучазеленбуд», становить 73 га. Серед них парки культури та
відпочинку, сквери, набережні та бульвари
і головна краса громади – міський парк.

Сквер "Родинний" у Гаврилівці

Цікаві факти
– найбільш квітучим парком світу є Парк Кекенкоф (Ліссе, Нідерланди);
– найбільш чудернацьким – Парк Ґуеля у Барселоні, який спроєктував архітектор Антоніо Гауді;
– найвидатнішим ландшафтним парком – Сади Версаля (Франція);
– найбільшим етнографічним парком – київський парк Пирогово;
– найбільш відомим парком світу (завдяки кіно) – Центральний парк у НьюЙорку (Central Park).

1 червня – Міжнародний день захисту дітей

Мовою цифр і фактів

Особлива увага в Бучанській МОТГ приділяється дітям, які потребують соціальної уваги і підтримки.
У 2019 році за рахунок місцевого бюджету
445 хлопчиків і дівчат змогли виїхати й гарно відпочити в горах Закарпатської й ІваноФранківської областей, або на березі Чорного
моря в Одеській, Миколаївській, Херсонській
областях, а також на Азовському морі. Крім
того, 975 учнів цікаво провели час у пришкільних таборах, насичених розважальними
програмами та екскурсіями.

В об’єднаній громаді:
• 20 дітей загиблих/померлих учасників
АТО/ООС та учасників бойових дій;
• 82 дитини-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування;
• 233 дитини з інвалідністю;
• 190 діток із сімей, що перебувають або
опинилися в складних життєвих обставинах;
• 1402 дитини з багатодітних та/чи малозабезпечених сімей.

Парк Мирному атому

Обдаровані діти громади:
• 2837 учнів закладів освіти БОТГ взяли
участь у І (шкільному) етапі олімпіад з 22
навчальних предметів.
• 581 дитина – у ІІ (міському) етапі олімпіад,
з них 229 стали переможцями.
• 80 учнів – у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, 58 стали переможцями.
• 9 дітей взяли участь у ІІ (обласному) етапі
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, 7
стали переможцями.

Міжнародний конкурс знавців української мови ім. Петра Яцика:
І етап – 816 учнів, ІІ етап – 58 учнів, ІІІ
етап – 3 учні.
Міжнародний
мовно-літературний
конкурс ім. Т. Г. Шевченка:
І етап – 534 учні, ІІ етап – 39 учнів, ІІІ
етап – 3 учні, з них двоє вибороли перемогу і брали участь у заключному ІV етапі
Конкурсу.
У ІІІ (обласному) етапі конкурсу
«Топоніміка й історія освіти рідного краю»
брала участь наша учениця і виборола перемогу – ІІ місце.

Активні діти – успішна громада
24 дитини у складі Бучанської асоціації
лідерів учнівського самоврядування. Крім
того, кожна школа громади має своїх лідерів
учнівського самоврядування, які беруть активну участь у житті закладу й ОТГ.

КОНКУРС

Громада вирішила:
найкращі у вишиванках –
родина Магдик
Бучанський центр позашкільної роботи провів фоточелендж
«День вишиванки – День української родини».

Т

ридцять чотири родини надіслали свої чудові світлини у вишитих
сорочках і сукнях. Всі учасники сподобалися читачам, адже були неймовірно красивими в народних вбраннях.
Кожна сімейна фотографія світилася
позитивними, щирими емоціями, випромінюючи щастя та радість кожної
родини!
Усі вишиванки, що були представлені на фотоконкурсі, відображали
внутрішній прекрасний світ кожної
сім’ї, унікальність українських родин!
Переможця фоточеленджу визначили за найбільшою кількістю «вподобайок» (лайків).
Вітаємо родину Магдик – найкращу
в цьогорічній акції!
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Краса природи, захищена людиною

БЛАГОУСТРІЙ

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

Європейський день парків
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
ICTV

4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40,10:05 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
12:05,13:25 Х/ф «Спецiальне
завдання». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:25,16:20,21:20 Т/с «Контакт»
16:45 Х/ф «Вiдшкодування збит
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Секретний фронт.
23:15 Х/ф «Найманi убивцi». (16+).

Новий канал

6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:20 Т/с «Грiмм». (16+).
12:40 Х/ф «Гарфiлд».
14:00 Х/ф «Гарфiлд 2».
15:20,19:00 Хто зверху? (12+).
20:50 Х/ф «Щасливий день смертi».
22:40 Х/ф «Нiхто не вижив». (18+).

СТБ

5:15,20:15,22:40 Т/с «Як довго я на
тебе чекала». (12+).
7:00 Все буде добре!
8:45 МастерШеф. Кулiнарний
випускний. (12+).
11:55,12:35,14:50,15:30 Т/с «Коли ми
вдома».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:15 СуперМама.
19:10 Один за всiх. (16+).
22:55 Т/с «Пiзнє каяття». (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:15,4:10 Зоряний шлях.
10:30,4:35 Реальна мiстика.
12:50 Т/с «Пугач». (16+).
14:45,15:30 Т/с «Жiночий лiкар».
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Акварелi». (12+).
23:20 Зоряний шлях. Вечiр.

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

ТК «Київ»

7:00 Ранок на карантинi.
10:00 Лiкар знає.
10:30,21:45 Час-тайм.
10:45,23:15 «Вiзерунок дня».
11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,
23:30 СТН.
11:10,15:15 Д/с «Загадковi злочини»
12:00 СТН - Брифiнг мера.
12:20,17:15,19:30 Афiша.
12:30 «У фокусi Європа».
13:10,23:00 Телемаркети.
14:10 Т/с «Мердок», 136 с. (12+).
16:00,20:00,1:00 Спецпроект «СТН».
17:20,19:40 Київськi iсторiї.
17:30 «Глобал 3000».
18:00 Погоджувальна рада.
19:50 Якiсне життя.
21:30 Брифiнг мера м. Києва В.
Кличка.
22:00 Т/с «Мердок», 137 с. (12+).
22:50 Голос Америки з Вашингтону.
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

Четвер 4 червня

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».

6:30,7:05,8:05 Доброго ранку, Країно!
7:00,8:00,8:55,13:00,15:00,18:00,21:00
,23:15,2:20,5:20 Новини.
9:00 Т/с «Полдарк». (16+).
10:00 Всеукраїнська школа онлайн.
Українська мова.
10:35 Всеукраїнська школа онлайн.
Фiзика.
11:05,12:15 Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка.
11:10 Всеукраїнська школа онлайн.
Англiйська мова.
11:45 Всеукраїнська школа онлайн.
Всесвiтня iсторiя.
12:20,19:20 Д/с «Боротьба за
виживання».
13:10,15:10,0:30,3:00 «На Карантинi»:
марафон.
16:20 Телепродаж.
16:50 #@)?$0 з Майклом Щуром.
17:30 Д/с «Дикi тварини».
18:20,4:25 Тема дня.
19:55 Д/с «Таємне життя собак».
21:35,23:55,2:50,5:50 UA:Спорт.
21:45,3:55 Схеми. Корупцiя в деталях.
22:15 Т/с «Максимiлiан та Марiя
Бургундська». (16+).

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:2
0 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,11:50,12:20,12:35,13:10,3:30
«Любий, ми переїжджаємо».
13:45 «Одруження наослiп 4».
15:25 «Свiт навиворiт 6».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
21:45 «Право на владу».

Iнтер

3:40 «Орел i решка. Шопiнг».
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 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек». (12+).
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13:50,14:45,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок.
Третiй зайвий».
18:00,19:00,2:10 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Злочинець мимоволi».

ICTV

4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Секретний фронт.
12:05,13:20 Х/ф «Змiї на борту
лiтака». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:30,16:20,21:20 Т/с «Контакт».
16:50 Х/ф «Зламана стрiла». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Анти-зомбi.
23:15 Х/ф «Мерзенна вiсiмка». (18+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
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7:20 Вар`яти. (12+).
9:30 Т/с «Грiмм». (16+).
12:10 Х/ф «Амулет Земномор`я».
15:30,19:00 Хто зверху? (12+).
20:50 Х/ф «Пункт призначення».
22:50 Х/ф «Полароїд». (16+).

СТБ

5:15,20:15,22:40 Т/с «Як довго я на
тебе чекала». (12+).
7:00 Все буде добре!
8:45 МастерШеф. Кулiнарний
випускний. (12+).
11:55,12:35,14:50,15:30 Т/с «Коли ми
вдома».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:15 СуперМама.
19:10 Один за всiх. (16+).
22:55 Т/с «Пiзнє каяття». (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:15,2:30 Зоряний шлях.
10:30,3:00 Реальна мiстика.
12:50 Т/с «Пугач». (16+).
14:45,15:30 Т/с «Жiночий лiкар».
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Акварелi». (12+).
23:20 По слiдах.

ТК «Київ»

7:00 Ранок на карантинi.
10:00 Лiкар знає.
10:30,21:45 Час-тайм.
10:45,23:15 «Вiзерунок дня».
11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,
23:30 СТН.
11:10,15:15 Д/с «Загадковi злочини»
12:00 СТН - Брифiнг мера.
12:20,17:15,19:30 Афiша.
12:30 «Євромакс».
13:10,23:00 Телемаркети.
14:10 Т/с «Мердок», 137 с. (12+).
16:00,20:00,1:00 Спецпроект «СТН».
17:20 Київськi iсторiї.
17:30 «Глобал 3000».
18:00 Погоджувальна рада.
19:35 Kyiv-Tour.
19:50 Якiсне життя.
21:30 Брифiнг мера м. Києва В.
Кличка.
22:00 Т/с «Мердок», 138 с. (12+).
22:50 Голос Америки з Вашингтону.

П'ятниця, 5 черевня

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:05,8:05 Доброго ранку, Країно!
7:00,8:00,8:55,13:00,15:00,18:00,21:00
,23:15,2:20,5:20 Новини.
9:00 Т/с «Полдарк». (16+).
10:00 Всеукраїнська школа онлайн.
Українська лiтература.
10:35 Всеукраїнська школа онлайн.
Алгебра.
11:05,12:15 Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка.
11:10 Всеукраїнська школа онлайн.
Англiйська мова.
11:45 Всеукраїнська школа онлайн.
Хiмiя.
12:20 Всеукраїнська школа онлайн.
Бiологiя.
13:10,15:10,0:30,3:00 «На Карантинi»:
марафон.
16:20 Телепродаж.
16:50,3:55 Перша шпальта.
17:25 VoxCheck.
17:30 Д/с «Дикi тварини».
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18:20,4:25 Тема дня.
19:20 Д/с «Боротьба за виживання».
19:55 Д/с «Таємне життя собак».
21:35,23:55,2:50,5:50 UA:Спорт.
21:45 Свiтова медицина. Монголiя за межами степiв.
22:15 Свiтова медицина. Японiя останнi довгомешканцi Окiнави.
22:45 Свiтова медицина. Пiвденна
Корея - повернення духiв.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,4:1
0 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,11:50,12:20,12:35,13:10,2:00
«Любий, ми переїжджаємо».
13:45 «Одруження наослiп 4».
15:25 «Свiт навиворiт 6».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 «Лiга смiху. Дайджест».
22:30 «Вечiрнiй квартал».

Iнтер

5:30,22:00 «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 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек». (12+).
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13:50,14:45,15:40,23:45 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок.
Третiй зайвий».
18:00,1:35 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».

13:00 Свiтова медицина. Монголiя за межами степiв.
13:30 Свiтова медицина. Японiя останнi довгомешканцi Окiнави.
14:00 Свiтова медицина. Пiвденна
Корея - повернення духiв.
14:25 Телепродаж.
15:00 Країна пiсень.
16:00 Реалiтi-шоу «Фермер шукає
дружину» - Австралiя.
17:00 Втеча до iдеального мiста.
19:00 Т/с «Максимiлiан та Марiя
Бургундська». (16+).
20:00 Д/ф «Острови: Карибськi
острови: Занурення з акулами».
21:20 Д/с «Суперчуття».
22:00 Х/ф «Снiданок у Тiффанi».

Канал «1+1»

6:15,7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 «Свiт навиворiт».
12:30 Бойовик «Геркулес». (16+).
14:20 Драма «Вихiд: Боги та царi».
17:10 Х/ф «Хронiки Нарнiї:
Пiдкорювач свiтанку».
19:30,5:25 «ТСН».
20:20 «Чистоnews».
20:30,21:45 «Вечiрнiй квартал».
23:20,0:20 «Свiтське життя».

Iнтер

ICTV

4:30,2:40 «Орел i решка. Шопiнг».
5:45 М/ф.
6:30 «Слово Предстоятеля».
6:45 Х/ф «Там, на невiдомих
дорiжках».
8:00 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня».
10:00 «Корисна програма».
11:00 Х/ф «Пiдкидьок».
12:30 Х/ф «Кортик».
16:20 Х/ф «Бiле сонце пустелi».
18:00,20:30 Т/с «Слiдчий Горчакова».
20:00 «Подробицi».
22:30 «Ювiлейний бал Олександра
Малiнiна».

Новий канал

4:45 Факти.
5:15 «На трьох». (16+).
6:20 Перше, друге i компот!
7:15 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».
9:25,13:00 Т/с «Контакт». (16+).
12:45 Факти. День.
13:15 Т/с «Поганий хороший коп».
15:10 Х/ф «Гранд-реванш». (16+).
17:10 Х/ф «Стiй! Бо моя мама
стрiлятиме».
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Смертельнi перегони».
21:00 Х/ф «Смертельнi перегони 3».
22:50 Х/ф «Смертельнi перегони 2».

4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30,0:45 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Анти-зомбi.
11:35,13:25 Х/ф «Завзятi шахраї».
12:45,15:45 Факти. День.
13:55 Х/ф «Костолом». (16+).
15:40,16:20,22:40 «На трьох». (16+).
17:25,20:05 Дизель-шоу. (12+).
18:45 Факти. Вечiр.
5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:20 Половинки. (16+).
11:20 Топ-модель по-українськи.
16:50 Х/ф «Чужий. Заповiт». (16+).
19:00 Х/ф «Пункт призначення».
20:50 Х/ф «Пункт призначення 3».
22:40 Х/ф «Пункт призначення 4».

СТБ

6:00 Холостяк 10. (12+).
9:40,14:50,18:15 Т/с «Пiзнє каяття».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
19:00 Наречена для тата 3. (12+).
20:50,22:40 СуперМама.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
9:15,5:50 Зоряний шлях.
11:00 Т/с «Про що не розповiсть
рiчка».
14:45,15:30 Т/с «Жiночий лiкар».
20:10 Гучна справа.
21:00 Свобода слова Савiка Шустера.

ТК «Київ»

7:00 Ранок на карантинi.
10:00 Лiкар знає.
10:30,21:45 Час-тайм.
10:45,23:15 «Вiзерунок дня».
11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,
23:30 СТН.
11:10,15:15 Д/с «Загадковi злочини»
12:00 СТН - Брифiнг мера.
12:20,19:30 Афiша.
12:30 «Глобал 3000».
13:10,23:00 Телемаркети.
14:10 Т/с «Мердок», 138 с. (12+).
16:00,17:15,20:00,1:00 Спецпроект
«СТН».
19:40 Київськi iсторiї.
19:50 Якiсне життя.
21:30 Брифiнг мера м. Києва В. Кличка.
22:00 Т/с «Мердок», 139 с. (12+).
22:50 Голос Америки з Вашингтону.
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

Субота, 6 червня

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,0:05,2:30,5:30
Новини.
9:30 Х/ф «Марiя-Антуанетта». (12+).
11:15 М/с «Чорний пiрат».
12:05,18:00 Хай-тек (iнновацiйна)
археологiя.
12:30,18:30 Зеленi мiста.

ICTV

Новий канал

5:55,7:05 Kids` Time.
6:00 М/ф «Гноми вдома».
7:10 Таємний агент.
8:20 Хто проти блондинок? (12+).
10:10 Хто зверху? (12+).
15:50 М/ф «Тарзан».
17:30 Х/ф «Джордж iз джунглiв».
19:10 Х/ф «Книга джунглiв».
21:00 Х/ф «Людина-павук».
23:20 Х/ф «Пункт призначення 5».

СТБ

5:45,9:30 Неймовiрна правда про
зiрок.
7:35 Т/с «Коли ми вдома».
10:20 Хата на тата. (12+).
14:45 Т/с «Папаньки». (12+).
19:00 МастерШеф. Професiонали 2.
21:25 Х-Фактор 10.

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,5:50 Зоряний шлях.
8:00,15:20 Т/с «Акварелi». (12+).
17:00 Т/с «Вiражi долi», 1 i 2 с. (12+).
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Вiражi долi». (12+).
23:00 Т/с «Вибираючи долю», 1-3 с.

ТК «Київ»

9:00 Лiкар знає.
10:00 Зiрковий смак.
10:45 Прогулянки мiстом.
11:00 Веселi старти.
11:30 Київськi iсторiї.
12:00 Погоджувальна рада.
13:00,15:00 СТН.
13:15,18:00 «Тут i зараз».
14:20 Служба порятунку.
14:35,17:50,19:10 Якiсне життя.
15:20 Т/с «Мердок», 139 i 140 с. (12+).
17:00,21:00,23:45 Тижневик. Регiони.
17:20,0:05,5:00 Цивiлiзацiя Incognita.
19:00 Добрi новини.
19:30 Т/с «Вiра», 24 с.
22:00,23:00 Х/ф «Осине гнiздо». (16+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

Неділя, 7 червня

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:05,8:05 Доброго ранку, Країно!
7:00,8:00,8:55,21:00,0:00,2:30,5:30
Новини.

9:00 Божественна Лiтургiя у СвятоМихайлiвському кафедральному
соборi Православної Церкви України
та всеукраїнська молитва.
11:00 Недiльна Лiтургiя Української
Греко-Католицької Церкви.
12:30 Недiльна Свята Меса РимськоКатолицької Церкви в Українi.
13:30,17:00 Втеча до iдеального
мiста.
14:25 Телепродаж.
15:00 UA:Фольк.
16:00 «Фермер шукає дружину».
18:00 Т/с «Максимiлiан та Марiя
Бургундська». (16+).
20:00 Д/ф «Острови: Унiкальнi
Галапагоськi острови: Пiвденна
Америка».
21:20 Д/с «Суперчуття».
22:00 Х/ф «Кумедне личко».

Канал «1+1»

6:15,7:05 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:25,4:10 «Свiт навиворiт».
17:45 Х/ф «Три горiшки для
Попелюшки».
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 Мелодрама «Привид». (16+).
23:20 Х/ф «Непристойна пропозицiя».

Iнтер

3:55 «Орел i решка. Iвлєєва vs. Бєдняков. Невидане».
4:45 «Орел i решка. Чудеса свiту 2.
Невидане».
5:30 М/ф.
6:10 Х/ф «Апачi».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Чудеса свiту 2».
11:00 «Орел i решка. Iвлєєва vs.
Бєдняков».
12:00 «Орел i решка. Карантин».
13:00 Т/с «Її чоловiка», 1-4 с. (12+).
16:45 Х/ф «Пiд одним дахом».
18:30 Х/ф «Iбiца».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Другий шанс». (16+).
22:30 Х/ф «Коханцi».

ICTV

6:05 Факти.
6:30 Т/с «В полонi у перевертня».
9:50,13:00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12:45 Факти. День.
13:30 Х/ф «Стiй! Бо моя мама
стрiлятиме».
15:00 Х/ф «Смертельнi перегони 3».
16:50 Х/ф «Смертельнi перегони».
18:45 Факти тижня.
20:30 Х/ф «Погоня за ураганом».
22:15 Х/ф «Автобан». (16+).

Новий канал

5:55,7:05 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:10 Вар`яти. (12+).
7:40 Хто зверху? (12+).
9:40 М/ф «Ману».
11:00 М/ф «Тарзан».
13:00 Х/ф «Джордж iз джунглiв».
14:40 Х/ф «Книга джунглiв».
16:30 Х/ф «Людина-павук».
18:40 Х/ф «Людина-павук 2».
21:00 Х/ф «Людина-павук 3: Ворог у
вiддзеркаленнi».

СТБ

6:30 Х/ф «Суєта суєт».
8:00 Х/ф «Вiдпустка за власний рахунок».
10:25 Хата на тата. (12+).
12:15 Т/с «Папаньки». (12+).
16:30 МастерШеф. Професiонали 2.
19:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19:55,21:00 Один за всiх. (16+).
22:00 Я соромлюсь свого тiла. (16+).

Канал «Україна»

6:30 Сьогоднi.
7:30 Зоряний шлях.
9:00 Т/с «Ноти любовi». (12+).
12:50 Т/с «Невiдправлений лист».
17:00 Т/с «Якщо ти мене пробачиш»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с «Якщо ти мене пробачиш».
23:00 Т/с «Дитина на мiльйон», 1-3 с.

ТК «Київ»

9:00 Лiкар знає.
10:00 Зiрковий смак.
10:45,19:20 Якiсне життя.
11:00 Веселi старти.
11:30 Т/с «Вiра», 24 с.
13:00,15:00 СТН.
13:10,15:15 Х/ф «Осине гнiздо». (16+).
15:50 Київськi iсторiї.
16:10 Т/с «Мердок», 140 с. (12+).
17:00,3:00 СТН-Тижневик.
17:40,2:15 Цивiлiзацiя Incognita.
18:10 Т/с «Мердок», 141 с. (12+).
19:30,0:45 Т/с «Вiра», 25 с.
21:00,3:40 Тижневик-Спорт.
21:30,23:00,4:10 Х/ф «Таємниця
Аляски».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

Втрачений військовий квиток, виданий Ірпінським військкоматом у 1998 році на
ім’я Микитюк Володимир Ігорович, вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ

Відповідно до ст.21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555 повідомляємо про початок проведення громадських обговорень з питань розгляду матеріалів «Детальний план
території, орієнтовною площею 1,6 га, для розміщення торговельних закладів та
закладів громадського харчування в межах Бучанського міського парку в місті
Буча Київської області», згідно з рішенням Бучанської міської ради № 3969-66-VIІ
від 26.09.2019 р.
Площа детального плану території – орієнтовно 1,6 га.
Матеріали ДПТ в повному обсязі, в т.ч. ТЕП, висвітлені на офіційному веб-сайті
Бучанської міської ради
−− Замовник ДПТ – КП «Бучабудзамовник».
−− Розробник ДПТ – ФОП Новохатня Ю.В.
−− ГАП - Третяк М.Е.
−− Місце ознайомлення з проектними матеріалами – на офіційному веб-сайті
Бучанської міської ради.
На виконання п.6-1. Постанови КМУ від 25.05.2011 р. №555:
−− строк подання зауважень та пропозицій з 28.05.2020 р. по 26.06.2020 р.
Пропозиції можна реєструвати:
на електронну пошту за посиланням gromada@bucha-rada.gov.ua
на поштову адресу Бучанської міської ради: Київська область, м.Буча, вул.
Енергетиків, 12, 08292
Відповідальна особа з розгляду пропозицій:
директор КП «Бучабудзамовник», Гребенюк Анатолій Костянтинович;
начальник відділу містобудування та архітектури, Наумов Вадим Юрійович.
На виконання п.7 Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555:
−− громадські слухання з питань розгляду матеріалів містобудівної документації
відбудуться
23.06.2020 р. 0 15-00 год. в приміщенні Бучанської міської ради (актова зала;
І-й поверх).
Одночасно повідомляємо, що в разі продовження карантину, про дату та час
проведення громадських слухань з питань розгляду матеріалів містобудівної документації буде повідомлено додатково.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Постанови КМУ від 25.05.2011 р. № 555 повідомляємо про початок проведення громадських обговорень з питань розгляду матеріалів «Детальний план території, орієнтовною площею 6,9 га, що розташована в межах вулиць Депутатська,
Амосова та Нове Шосе в м. Буча Київської області для розміщення офісно-складських будівель та споруд, згідно рішення Бучанської міської ради № 3036-54-VIІ
від 28.02.2019 р.
Площа детального плану території – орієнтовно 6,9 га.
Матеріали ДПТ в повному обсязі, в т.ч. ТЕП, висвітлені на офіційному веб-сайті
Бучанської міської ради
- Замовник ДПТ – КП «Бучабудзамовник».
- Розробник ДПТ – ПП «Ладопроект».
- ГАП - В.І. Косарєв.
- Місце ознайомлення з проектними матеріалами –на офіційному веб-сайті
Бучанської міської ради.
На виконання п.6-1. Постанови КМУ від 25.05.2011 р. №555:
- строк подання зауважень та пропозицій з 28.05.2020 р. по 26.06.2020 р.
Пропозиції можна реєструвати:
на електронну пошту за посиланням gromada@bucha-rada.gov.ua
на поштову адресу Бучанської міської ради: Київська область, м. Буча,
вул. Енергетиків, 12, 08292
Відповідальна особа з розгляду пропозицій :
директор КП «Бучабудзамовник», Гребенюк Анатолій Костянтинович;
начальник відділу містобудування та архітектури, Наумов Вадим Юрійович.
На виконання п.7 Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555:
- громадські слухання з питань розгляду матеріалів містобудівної документації
відбудуться
23.06.2020 р. 0 15-00 год в приміщенні Бучанської міської ради (актова зала;
І-й поверх).
Одночасно повідомляємо, що в разі продовження карантину, про дату та час
проведення громадських слухань з питань розгляду матеріалів містобудівної документації буде повідомлено додатково.

01.06.2020 року о 15-00 годині відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення межових знаків земельної
ділянки у власність гр. Марчук В.В. за адресою : смт. Гостомель по вул. Остромирська.
Просимо з’явитися для погодження меж та підписання акту прийому-передачі
межових знаків на зберігання власника суміжної земельної ділянки з кадастровим номером: 3210945900:01:078:0033
01.06.2020 року о 15-00 годині відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення межових знаків земельної ділянки
у власність гр. Дубровська О.М. за адресою : смт. Гостомель по вул. Остромирська.
Просимо з’явитися для погодження меж та підписання акту прийому-передачі
межових знаків на зберігання власника суміжної земельної ділянки з кадастровим номером: 3210945900:01:078:4446.

Позашкільна освіта: оплату за навчання у вітчизняних
освітніх закладах можна частково компенсувати,
отримавши податкову знижку
Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що згідно із законом, на отримання компенсації за навчання може розраховувати кожен
громадянин, який офіційно працює та сплачує податки.

О

тже, платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного
доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень
п. 164.6 ст. 164 ПКУ, фактично здійснені ним протягом
звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої
освіти для компенсації вартості здобуття відповідної
освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї
першого ступеня споріднення (п.п.166.3.3 п.166.3 ст.166
Податкового кодексу України (далі – ПКУ)).
Суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав
та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть
участь у реалізації цього права, а також компетенцію
державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти регулює Закон України від 05.09.2017
№ 2145-VІІІ «Про освіту» із змінами та доповненнями
(далі – Закон № 2145) та спеціальні закони України:
• від 22.06.2000 № 1841-III «Про позашкільну освіту» із

змінами та доповненнями,
• від 11.07.2001 №2628-III «Про дошкільну освіту»,
• від 16.01.2020 №463-ІХ «Про повну загальну середню
освіту»,
• від 10.02.1998 №103/98-ВР «Про професійну (професійно-технічну) освіту» із змінами та доповненнями,
• від 01.07.2014 №1556-VІІ «Про вищу освіту» із змінами та доповненнями.
Спеціальними законами визначено структуру та типи
закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої,
професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.
Статтею 22 Закону №2145 встановлено, що юридична
особа має статус закладу освіти, якщо основним видом
діяльності є освітня діяльність.
Права та обов’язки закладу освіти, що передбачені
Законом №2145 та іншими законами України, має також
фізична особа – підприємець або структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права,
основним видом діяльності якого є освітня діяльність.
Водночас, пунктом 5 частини 1 ст. 1 та пунктом 6
частини 1 ст. 7 Закону України від 02.03.2015 №222-VІІІ
«Про ліцензування видів господарської діяльності»

До уваги сумiжних власникiв земельноï дiлянки
в с. Блиставиця по вул. Молодiжна, 41.
28 травня 2020 року з 10.30 землевпорядною органiзацiєю будуть проводитись
роботи iз закрiплення межових знакiв меж земельноï дiлянки в натурi (на мiсцевостi) за адресою: с. Блиставиця, вул.Молодiжна, 41.

ГУ ДПС у Київській області
визначено, що ліцензія - це право суб’єкта господарювання на провадження виду господарської діяльності
або частини виду господарської діяльності, що підлягає
ліцензуванню, зокрема, освітньої діяльності, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених спеціальними законами у сфері освіти.
Таким чином, з метою отримання податкової знижки
за навчання, до вітчизняних відносяться заклади дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, основним
видом діяльності яких є освітня діяльність. Типи закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої,
професійної (професійно-технічної) та вищої освіти
визначено спеціальними законами.
Підстави для нарахування податкової знижки та її
сума відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року (п.п.166.1.2
п.166.1 ст. 166 ПКУ).
До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними
та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими
касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно
бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг)
і строк їх продажу (виконання, надання) (п.п. 166.2.1 п.
166.2 ст. 166 ПКУ).

Оригінали цих документів контролюючому органу
не надсилаються, але підлягають зберіганню платником
податку протягом строку давності, встановленого ПКУ
(п.п. 166.2.2 п. 166.2 ст. 166 ПКУ).
На вимогу контролюючого органу та в межах його
повноважень, визначених законодавством, платники
податку зобов’язані пред’являти документи і відомості,
пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку,
та підтверджувати необхідними документами, достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації
з цього податку (п.п. «в» п. 176.1 ст. 176 ПКУ).
Отже, фізична особа, яка має право скористатися
податковою знижкою щодо суми коштів, сплачених за
навчання, на вимогу контролюючого органу, крім декларації про майновий стан і доходи, надає: відповідні платіжні та розрахункові документи, зокрема, квитанції,
фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери;
договір з навчальним закладом; довідку про отримані
у звітному році доходи; документи, які підтверджують
ступінь споріднення (у разі компенсації вартості здобуття дошкільної, позашкільної, загальної середньої,
професійної (професійно-технічної) та вищої освіти
члена сім’ї першого ступеня споріднення); тощо.
Для прискорення проведення контролюючим органом розрахунку сум, що підлягають поверненню з бюджету, і забезпечення правильності визначення зазначених сум доцільно надавати до контролюючого органу
копії зазначених документів.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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Ірина Лядова, сімейний лікар другої
амбулаторії Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги сама
зголосилася працювати в мобільній
бригаді (нагадаємо: створена в центрі
для обстеження у разі підозри на коронавірусну хворобу – БН № 14), надавати
медичну та психологічну допомогу хворим, робити аналізи ПЛР та допомагати
жителям Бучанської ОТГ, незважаючи на
важкі умови праці та ризики зараження
на COVID-19.
Своє рішення Ірина Юріївна коментує з
огляду на власні принципи та переконання, свідому громадянську позицію та притаманні їй якості справжнього медика:
– У мене не було сумнівів, адже я розуміла наскільки важлива та цінна зараз
для всіх робота мобільної бригади. Я бачила, яка непосильна ноша лягла на плечі моїх колег, що повинні були приймати надважливі рішення про виявлення
захворювання, правильну тактику лікування, проводити диференційну діагностику між хворобами… Залишатися осто-

Звістка про поширення коронавірусу шокувала весь світ. Люди, від великого
й до малого, з острахом слідкували за подіями, що розгорталися в Україні
та світі. Українці, як і громадяни інших країн, змушені були перебувати вдома на карантині… Окрім лікарів. Які вдень і вночі працювали, намагаючись
врятувати якнайбільше людських життів. Які забули про сон та відпочинок,
про свої сім’ї, власне життя та здоров’я… Лише відчайдушно закликали: «Залишайтеся вдома!».
роботою, допомагала пацієнтам як могронь для мене було просто неможливо.
Ця хоробра молода лікарка не мала ла, жертвуючи найдорожчим, родиною.
сумнівів щодо свого рішення, хоча й Маленька Іринка пам’ятає, що бабуся
визнає, що дуже важко. Але запевняє, більше часу проводила на роботі ніж
що із самого початку свого лікарського вдома, навіть вночі, коли погоджувалася
шляху вона знала: легко не буде, адже з працювати в нічні зміни. Професійність
дитинства бачила важку працю та долю Олени Георгіївни, її добре серце та людямедиків, мала власний приклад для на- ність, щирість та уважність до кожного
слідування – рідну бабусю, жительку пацієнта принесла свої плоди – вдячБучі, акушера-гінеколога за професією ності людей не було меж. І саме це найта покликанням, Олену Лядову. Саме більше запам’яталося маленькій Іринці,
бабуся-медик ще в дитинстві прищепи- яка з гордістю та впевненістю у власнола маленькій Іринці любов до лікарської му виборі теж обрала професію медисправи і до людей. Адже сама жила своєю ка, щоб як і бабуся, допомагати людям.

ОСОБИСТІСТЬ

З бабусею Оленою Георгіївною

Олена Георгіївна завжди говорила Ірині:
«Запам’ятай, онучко, професія медика –
найголовніша професія у світі».
Саме тому Ірина стала лікарем, закінчила вищий медичний навчальний
заклад України – Національний медичний університет імені Олександра
Богомольця та сповідує гасло всіх медиків «Честь, милосердя, слава».
На закінчення Ірина Лядова від себе та
всіх лікарів просить людей дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони
здоров’я України, по можливості залишатися вдома навіть з послабленням карантинних заходів, дотримуватися дистанції, не забувати про засоби захисту,
при цьому оберігаючи себе та людей, що
перебувають поруч, близьких і рідних.
Ставитися з розумінням та співчуттям
до хворих з виявленим COVID-19. Бути
людяними!
Дякуємо Ірині Юріївні та всім медикам за важку працю! Впевнені, що бабуся
Олена Лядова пишається онучкою, так
само, як нею пишаємося ми!
Підготувала
Тетяна Домарєва

Маски, провітрювання і скринінг

МОЗ оприлюднило рекомендації щодо роботи в офісах
Міністерство охорони здоров’я перед запровадженням адаптивного
карантину опублікувало правила
безпеки для працівників і відвідувачів офісів.

«П

рацівники офісів знову можуть
повернутися на свої робочі місця. Проте, щоб робота в приміщенні
була безпечною для здоров’я, потрібно
дотримуватися певних протиепідемічних правил», - пояснили в МОЗ.
Зокрема, потрібно обов’язково використовувати маски в приміщенні, регулярно обробляти руки антисептиком,
робити регулярне вологе прибирання
та провітрювати офіс. Перелік правил
розрахований на власників офісів, працівників і відвідувачів.
Власникам офісів необхідно:
−− забезпечити офіс рідким милом, антисептиками, паперовими рушниками;
−− організувати місце на вході для обробки рук антисептиком;
−− нанести маркування дистанції в 1,5
метра перед входом в офіс;
−− проводити вологе прибирання та
провітрювання кожні дві години;
−− організувати централізований збір
використаних засобів індивідуального захисту (ЗІЗ);

−− тимчасово відсторонити від робіт
осіб з групи ризику.
Працівники зі свого боку мають:
−− проходити температурний скринінг перед початком зміни або робочого дня;
−− обов’язково використовувати маски
в приміщенні;
−− регулярно мити руки рідким милом;
−− регулярно обробляти руки антисептиком;
−− уникати контактів із людьми з симптомами респіраторних захворювань.
Гостям і відвідувачам належить:
−− обов’язково використовувати маски
в приміщенні;
−− входити до приміщення тільки після
попереднього запису;
−− дотримуватися дистанції в зоні очікування (1,5 метра);
−− перебувати у приміщенні з розрахунку один відвідувач на 10 кв. м.

ДОВКІЛЛЯ

Позитивний вплив на екологію –
що змінилося у світі під час карантину

Наша природа почала відновлюватися, поки ми сидимо вдома. Як би сумно
це не звучало, але наше ізолювання у будинках дарує природі довгоочікувану свободу від нескінченних забруднень, пилу, сміття і вихлопних газів.
Багато країн Європи переконуються на власному досвіді, що зниження активності людини через коронавірус підвищило активність природи: вона
починає відновлюватися.
а період пандемії коронавірусу ситуація з мін це привело до очищення повітря від пилу
навколишнім середовищем покращилася в і вихлопних газів. Італійці стали помічати,
Китаї та Італії. Через карантин і самоізоляцію що дихати вуличним повітрям тепер набагамісцевих жителів на дорогах у рази зменши- то легше порівняно з періодом до карантину.
лася кількість автомобілів. За короткий тер- Нещодавно НАСА та Європейське космічне

З

Який вітамін
допоможе
в боротьбі
з COVID-19

Вітамін D може відіграти вирішальну роль у протидії коронавірусу. Про це йдеться у дослідженні
британських науковців, передає
Science alert.
ауковці пов’язують високий рівень смертності від коронавірусу
у Європі з нестачею вітаміну D. Вони
проаналізували середній рівень вітаміну D серед інфікованих 20 європейських країн, а потім порівняли цифри з
відносною кількістю смертей у кожній
країні.

Н

агентство оприлюднили оптимістичну новину: супутники зафіксували значне зниження
рівня забруднення повітря на території Китаю
і сусідніх держав. Для наочності НАСА представила два фото з космосу. Порівняйте самі:
на першому – ситуація в Китаї з 1 по 20 січня,
на другому – з 10 по 25 лютого, вже після того,
як влада КНР запровадила карантин.
Причина чистішого повітря у Китаї цілком
зрозуміла – карантин передбачає закриття
або обмеження роботи підприємств плюс
обмеження руху всіх видів транспорту. Як наслідок, викиди парникових газів знизились на
25%, а надзвичайно шкідливого оксиду азоту
(NO2) – на 37%!
Позитивний вплив на екологію самоізоляція
справила й у Венеції. Мешканці діляться спосте-

Звичайний статистичний тест показав,
що між показниками існує доволі чітка
і переконлива кореляція. Так, у групах з
нижчим рівнем цього вітаміну відбувалось
більше летальних випадків.Але це доповнює надійніші праці, де вказувалось, що
здоровий рівень вітаміну D може знизити
ризик респіраторних захворювань, зокрема
грипу, туберкульозу, а також астми у дітей.
Вітамін D міститься у грибах та рибі.
Крім того, цей вітамін підтримує рівень
кальцію у кістках. Дослідники зазначають,
що важливу роль він виконує ще й у функціонуванні імунної системи.
Це дослідження нагадує, наскільки здоров’я і хвороби є складними та залежать
від багатьох факторів способу життя. Але
також важливо інтерпретувати подібні
свідчення як частину однієї великої наукової розмови.
Однак поки завчасно давати будь-які
рекомендації до появи нових доказів, зауважують автори.
реженнями в соціальних мережах. «У мене є трохи позитиву для вас. Після введення карантину у
Венеції без забруднення від човнів канали очистилися, і в них помітили дельфінів. Вперше за
60 років!», – написав один з них в Twitter. Але виявилось, що відео з дельфінами в каналах Венеції
є фейком. Відео знято в Кальярі – місті-порті в
Сардинії. Через зупинку поромного руху між материковою Італією й островом, дельфіни почали
запливати в порт.
Наразі в Україні, а саме в Києві вже помітні
позитивні зрушення: за даними SaveEcoBot,
сайту з показниками забруднення, викиди
парникових газів і оксиду азоту серйозно
зменшилися.
Схоже, коронавірус ще зможе змінити усвідомлення людей і навчить нас берегти природу.

ПОРАДИ

В

Відпочинок

Засмагайте
безпечно

Міністерство охорони здоров’я
України попереджає, що перебування на сонці не може захистити
людину від коронавірусу. Якщо
поряд з вами хворий на COVID-19,
допоможуть соціальна дистанція
та особиста гігієна.
ірус поводиться менш активно в
сухому гарячому повітрі. Тобто
суха погода, відсутність вологи й ультрафіолетове світло згубно діють на
вірус.
Проте він може втратити активність, але не зникнути.
Захищатися від коронавірусної
інфекції потрібно не за допомогою
засмаги. Необхідно дотримуватись
соціальної дистанції та слідкувати за
гігієною рук, особливо, коли поряд
хворий на COVID-19.
Не нехтуйте правилами безпеки!
Бережіть себе та близьких!

В

Ранні овочі: більше користі чи шкоди

На вулиці майже літо. На полицях магазинів та на ринках з’являється все
більше апетитних овочів. Ми вже скучили за цими свіжими продуктами,
плюс вітаміни, яких дуже бракує нашому організму.

Т

епличні та ґрунтові овочі не тільки
відрізняються за своїми смаковими
якостями, але і за хімічним складом.
Недобросовісні виробники свідомо перевищують допустимі дози добрив, в
результаті отримують апетитні на вигляд, але не завжди смачні й ще частіше
некорисні плоди. Чим вища концентрація цих речовин, тим небезпечнішим стає продукт для
нашого здоров’я.
Невелику кількість нітратів
і ще меншу кількість нітритів
наш організм зможе протягом короткого часу вивести,
але коли він ними перенасичується, це призводить до
важких форм отруєнь.
Відповідно до норм ВООЗ,
допустима добова норма нітратів для дорослої людини
становить 5 мг на 1 кг ваги.
Дітям до трьох років та вагітним жінкам взагалі забороняється вживати ранні овочі
та фрукти, а іншим – споживати їх в міру, щоб не перевищити допустиму норму.

Норми нітратів в городині
Залежно від умов вирощування в
огірках допустима норма – 200- 400 мг/
кг, у листових овочах (салат, кріп, петрушка) - 2000-3000мг/кг, у помідорах
–100-200 мг/кг, в зеленій цибулі - до 400
мг/кг, в ранній капусті – до 800 мг/кг, в
редисці – до 1200мг/кг, в столовому буряку – до 1400 мг/кг, у ранній картоплі
– до 1500 мг/кг, у ранній моркві – до 600
мг/кг. Щодо перших фруктів – полуниці,
черешні та вишні – їх допустима норма
нітратів становить 60 мг/кг.
У разі споживання ранніх овочів
важливо дотримуватися нехитрих і
зовсім нескладних правил. Перше з
яких - якомога далі відтягнути прийом
ранніх овочів, наближаючи їх до сезону
природного дозрівання. Таке «утримання» істотно знизить вплив на організм
шкідливих речовин, що потрапляють з
ранніми овочами. Необхідно знати, що
природні терміни зростання цих овочів

у ґрунті - це ті овочі, які сприймає людський організм.
Не всі овочі однаково накопичують
нітрати, в одних їх більше, а інші менш
небезпечні. Найбільш схильні до накопичення азотистих сполук листова
капуста, салат, редис, зелена цибуля,
кріп, шпинат. На другому місці цвітна

капуста, огірки, броколі, кабачки, селера, морква, білокачанна капуста, редька. Найменш небезпечні бобові (горох,
квасоля), картопля, солодкий перець,
брюссельська капуста, помідори і ріпчаста цибуля.

При обранні ранніх овочів слід
пам’ятати:
−− надійніше купувати ранні овочі в магазинах. Там продукцію приймають від
виробників, що мають необхідні документи щодо вмісту нітратів в овочах.
−− слід знати, що чим більший плід, тим
більше в ньому стимулюючих речовин.
−− вся зелень (кріп, шпинат, петрушка)
і огірки повинні бути темно-зеленого
кольору. Зріз коренів зелені повинен
бути свіжим, а огірки твердими і мати
тонку шкірку.
−− вибирайте легку і не дуже тверду молоду капусту з яскраво-зеленим блискучим листям і вологим, свіжим зрізом.
−− плоди редису мають бути не дуже ве-

Кому не варто їздити на
велосипеді
Утім, як і до будь-яких інших фізичних
занять, до велосипедних прогулянок треба ставитися відповідально. Вони небажані в разі:
−− помірних і виражених дегенеративно-дистрофічних змін у хребті і суглобах (патологічні зміни суглобів, зв’язкового апарату, тканин міжхребцевих
дисків і хребцевих сегментів);
−− помірного і вираженого сколіозу;
−− загострення захворювань суглобів і
хребта;
−− опущення нирок (через вібрацію і трясіння під час їзди);
−− жінкам у період вагітності.
Крім того, лікарі радять утримуватися
від велосипедних прогулянок людям з
діагностованою виразкою шлунка і дванадцятипалої кишки, яка часто кровоточить.
Протипоказаннями також вважають:
загострення варикозної хвороби, оскільки при такому навантаженні на нижні
кінцівки зростає ризик відривання тромбу; діагностовані серцево-судинні недуги; підвищення температури тіла; тяжка
форма артеріальної гіпертензії; менш
як рік часу після будь-яких хірургічних
втручань; бронхіальна астма; епілепсія;
захворювання, що супроводжуються порушенням координації.
Матеріал підготувала
Ірина ПАЯСЬ
ликими, але твердими і рівномірно забарвленими без темних і жовтих плям.
−− при виборі болгарського перцю рекомендується звертати увагу на чашечку (вона повинна бути зеленою) і мати
свіжий зріз.

як зменшити кількість нітратів
Якщо Ви вже купили ранні овочі та
фрукти, то дотримуйтесь таких порад:
−− перед вживанням і приготуванням
ретельно мийте овочі, видаляйте позеленілі частини (картопля, морква).
−− після миття замочіть овочі на 15-20
хвилин у холодній воді, злийте воду і замочіть ще раз.
−−
в таких овочах, як огірки і редиска, бажано очищати шкірку, а також зрізати
плодоніжки і хвостики (не
менш як сантиметр з обох
бокiв). Це стосується також
ранньої моркви, буряка.
−−
стебла зелені (петрушка, кріп та ін.) накопичують
більше нітратів, ніж гілочки,
тому їх вживати в їжу не рекомендується.
−−
овочі, що не будете
піддавати тепловій обробці
(огірки, помідори, капуста,
зелень) обов’язково перед
вживанням збризніть лимонним або гранатовим соком
– кислота, яка в них міститься, має
властивість знешкоджувати нітрати.
Річ у тім, що отруйні для організму нітросполуки перетворюються в шлунку
на небезпечні лише під впливом нітробактерій, а лимонна кислота швидко
заблокує їх розмноження.
−− під час теплової обробки рівень нітратів знижується на 60-80%. Але відвар
рекомендується злити відразу після
варіння, а потім вже солити овочі.
−− не зберігайте овочі довго навіть у холодильнику – при зміні температури
і довгому зберіганні нітрати швидко
перетворюються на нітрити.
−− готуйте на один раз і ні в якому разі
не зберігайте розрізані овочі і салати
в холодильнику.
Пам’ятайте, що найбільше нітрати
накопичуються в шкірці й біля «хвостиків», а в капусті – у верхніх листках і в
качані.
Матеріал підготувала
Ірина ПАЯСЬ
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За вікнами значно потеплішало, сонце стало прогрівати землю, а чисте синє небо приносити радість. Багато людей
обожнює кататися на велосипеді. Це не тільки весело, але ще й дуже корисно для здоров’я. Тому навіть якщо ви жодного разу в житті не каталися на велосипеді, після цієї статті, вам обов’язково захочеться спробувати.
елотренування є оптимальним і зба- Зміцнюємо серцево-судинну
це найкраще, що можна вигадати для
лансованим видом спорту. Регулярні систему
боротьби з недугою. Особливо якщо
поїздки позитивно позначаться на вашоврахувати, що це ще й корисно для
Їзда на велосипеді є відмінним
колінних суглобів.
му здоров’ї та фігурі. Отже, катаючись на кардіотренуванням, підвищує частовелосипеді, ми:
ту серцевих скорочень і змушує кров
циркулювати по всьому тілу. У резульПокращуємо
Зміцнюємо м’язи
таті чого є одним з видів вправ, рекосамопочуття
Їзда на велосипеді сприяє нарощуван- мендованих для зменшення ризику
Велосипед стане в
пригоді тим, хто чаню м’язової маси та зміцненню м’язів розвитку серцевих захворювань.
(ніг, грудей, спини, рук) загалом. Вони Дослідження показало, що ресто перебуває в стресі й
набувають не тільки гарної форми, а й гулярні поїздки на велосивпадає в депресію.
стають витривалішими.
Велопрогулянки
педі можуть зменшити
покращують
наваші шанси на розвиХуднемо
ток проблем із серцем
стрій, допомагають
розслабитися і відНизька інтенсивність, аеробні та по- на 50%.
слідовні вправи є одним з найефективніпочити голові від
насущних проблем.
ших способів схуднення. Їзди на велоси- Попереджаємо
Насичення організму
педі, наприклад, протягом години досить варикоз
киснем допоможе наладля того, щоб почати втрачати зайві кілоСьогодні не є секреграми та небажані відкладення на стег- том той факт, що люгодити сон і почуватися повним
енергії.
нах. При цьому ваш організм спалює ка- дям, які страждають на
лорії під час катання, а також протягом варикозне розширення
деякого часу після нього. Головне бути вен, дуже корисно роВелосипедні прогулянки – це Зберігаємо
обережним і не переїдати після поїздки.
бити обертальні рухи прекрасний варіант, якщо ви хо- молодість
ногами, що зумовлює чете привести думки до ладу та
Як показали досліактивну циркуляцію
Тренуємо органи дихання
дження,
регулярні
Необов’язково курити, щоб мати за- крові судинами, за- оздоровити свій організм, якщо поїздки на велосипедишку та інші проблеми з диханням. побігаючи її застою. дотримуватися рекомендацій ді можуть зменшиЩоб очистити легені від токсичних ре- Спеціальна вправа для фахівців та ставитися уважно до ти ознаки старіння.
човин, потрібно їх добре потренувати. профілактики варико- свого здоров’я. Проведений час Секрет у тому, що
Для цих цілей чудово підійде катання на зу так і називається – на велосипеді забезпечить вас посилення кровообівелосипеді. Завдяки чому ви завжди змо- велосипед. Ну, а сісти позитивними емоціями та вели- гу дозволяє клітинам
вашої шкіри ефекжете дихати на повні груди та не задиха- на двоколісний і реальтися, піднімаючись сходами.
но покрутити педалі – кою порцією енергії.
тивніше отримувати

поживні речовини, насичуватися киснем
і при цьому виводити токсини. А також
відбувається вироблення колагену – речовини, яка бореться зі зморшками.

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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Співоча перемога
Капітоненка
Володимира Васильовича,
водія Бучанської міської ради
(Гаврилівський старостинський округ)

Міжнародний фестиваль-конкурс «Талановиті
діти України» відзначив дипломом лауреата I
ступеня Карину Ридзанич, ученицю Бучанської
школи №4, у категорії естрадний вокал.

Sandplay
на Балтійському бризі

Наші улюблені учасники зразкової студії пісочної анімації «Sandplay» отримали нагороди
за перемогу в Міжнародному дистанційному
фестивалі-конкурсі «Балтійський бриз».

Крупу Ганну Іванівну,

депутата Бучанської міської ради

Вакуленко Оксану Валентинівну,
головного спеціаліста загального відділу
Бучанської міської ради

Іваніщак Зою Григорівну,

оператора комп’ютерного набору
Бучанської міської ради
(Луб’янський старостинський округ)

У

скарбничці викладачів та творчих дітей додалося
перемог! Вітаємо і бажаємо подальших успіхів!

АФІША

Д

ля кожної дитини участь у фестивалі є справжнім випробуванням творчих сил, тому талант,
відданість та віра допомогли талановитій дівчині
посісти гідне місце в конкурсі. Ми вітаємо Карину
та бажаємо тільки перемог у житті.

Вітаємо з ювілеєм

Крупу Ганну Іванівну

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

ПЕРЕМОГА

депутата Бучанської міської ради
Бажаємо Вам міцного здоров’я
та життєвої наснаги, особистих
творчих досягнень, сімейного
щастя, злагоди та добробуту у
Вашій оселі!
Нехай здійсняться усі заповітні мрії, а будь-які повороти
долі завжди відкривають лише
нові обрії майбутніх перспектив!
Щастя Вам, радості, добра і
благополуччя!
Бучанська міська рада,
члени виконкому, депутати БМР

Вітання бучанцям з Антарктиди

Поздоровляємо з днем
народження!

Паламаренко
Людмилу Олексіївну

Дозвольте вас сьогодні привітати,
Міцного вам здоров’я побажати,
Відвертих слів і щирого кохання,
Безхмарних днів, удачі,
процвітання,
Щоб в домі було затишно і мило,
Щоб вам доріжку щастя
простелило,
Нехай турботи не завадять жити,
Бажаємо щороку молодіти,
Хай друзі будуть не лише у свято,
Живіть чудово, радісно, багато!

Колектив територіального
підрозділу ЦНАП
у с. Гаврилівка та с. Тарасівщина

Вітаємо
з ювілейним днем народження!

Скакалову Раїсу Трофимівну

Прийміть наші найщиріші побажання міцного здоров’я, життєвої енергії, натхнення, духовних сил, особистого щастя!
Від щирого серця бажаємо, щоб
світ дарував Вам лише радість, сонце зігрівало своїм теплом, а добрі слова
і привітання лунали звідусіль.
Бажаємо миру і злагоди у Вашому домі, доброти у серці, мудрості та виваженості у
справах. Нехай доля й
надалі буде прихильною
до Вас!
Ольга, Галина, Марія
Головний редактор: Ірина ЛЕВЧЕНКО
Адреса редакції: 08292, Буча,
вул. Києво-Мироцька, 104-б,
тел.: (04597) 48-305; (098) 468 14 96.

Полярник із Бучі Євгеній Прокопчук надсилає
всім бучанцям поздоровлення до Дня вишиванки:
« Ук р а ї н с ь к и й
народ має такий
прекрасний самобутній одяг, який
заснований на стародавній культурі.
Він не лише прикрашає і додає оригінальності кожній
людині, але й свідчить про повагу до своєї культури,
історії та традицій. Не дивно, що навіть у найвіддаленішому куточку нашої планети українці теж
відзначають це свято».
Світла пам’ять учаснику АТО/ООС
Олександру Діордіцу
Пішов з життя від тяжкої хвороби мешканець
Ворзеля, учасник бойових
дій в зоні проведення АТО/
ООС, Діордіца Олександр
Олександрович.
37 років подарувала доля
цьому світлому чоловікові.
Корінний житель селища,
вчився у місцевій школі,
працював зварником, грав
у футбольній команді.
Під час другої хвилі мобілізації отримав повістку і відразу попрямував до військкомату. Служив
у Національній гвардії України, згодом підписав
контракт і залишився у зоні АТО/ООС далі.
Наслідки тяжкої хвороби далися взнаки вже на
рідній землі. Олександр відлетів на небо до свого
старшого синочка, який пішов раніше.
Дружина і маленький синочок втратили свою
опору – коханого чоловіка і найкращого тата.
«У цей скорботний час хай Господь дає родині та
близьким сили перенести біль непоправної втрати.
Ми – сусіди, односельці, із теплом згадуємо про
Сашка, – зі сльозами на очах промовляє депутат
Ворзельської селищної ради Валентина Хрокало.
– Не можемо повірити, що така прекрасна молода
людина пішла з життя.
Нехай добрий, світлий спомин про Олександра
Діордіцу, учасника АТО, назавжди залишиться у
серцях усіх, хто його знав, любив та шанував».
У пам’яті тих, хто його знав, він назавжди залишиться веселим, доброзичливий, привітним, спортивним.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким.
Вічна пам’ять…

e-mail: buchanews@ukr.net
www.bucha-rada.gov.ua
Свідоцтво «Про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації»
КВ №23726-13566ПР ВІД 06.02.2019

Відкритий кубок з мотокросу
відбудеться!
На базі спортивно-технічного клубу «СОНА»
пройдуть 4 етапи змагань, які проведуть у наступних класах: 50-65 куб. – Діти, Новачок, 85
см куб. – Жінки, Хобі МХ1/МХ2, Ветерани (1-2
група), Open.
Дата запланованих змагань: 14 червня, 25 липня,
22 серпня, 26 вересня 2020 року.
Кваліфікаційні заїзди та самі змагання буде проведено в один день.
Організатори висловлюють надію, що ситуація з
пандемією буде стабільною і вдасться провести всі
етапи змагань без змін у календарі кубку.
Чемпіонат світу з мотокросу, який мав відбутися
в травні цього року в Бучі, перенесли через коронавірус на наступний рік.
До речі, мототрек «СОНА» визнано найкращим
місцем проведення Чемпіонату світу з мотокросу-2019.
Вхід для глядачів безкоштовний.
СУМУЄМО
В пам’ять про Олега Шумана
Два роки тому провели в
останню путь, вшанували
та поховали з усіма військовими почестями захисника з
90-го ОАМБр, добровольця,
снайпера Олега Шумана.
Він пройшов пекло війни
у 2014-2015 роках, обороняв
Донецький аеропорт, був
відважним «кіборгом», але
війна наздогнала його тут, на
мирній землі....
Родом з українського Луганська, Олег прийняв
рішення виїхати з-під окупаційного ярма та піти
захищати Україну. Добровольцем. Опісля служби
йому нікуди було їхати, бо рідна домівка в окупації. Тож справжні друзі прихистили його в Бучі і
Ворзелі, допомагали в лікуванні, знайшли роботу
та житло в оренду. Помер Олег за невідомих обставин.
Хотів би подякувати Ворзельській селищній раді
за виготовлення та встановлення надмогильного
пам’ятника Олегу та за облаштування Пам’ятного
меморіалу на Алеї Слави, де спочивають наші Герої
з Ворзеля.
Шана Героям, честь і вічна пам’ять!
У Бога немає мертвих. У Нього всі живі.
Військовий капелан Анатолій Кушнірчук
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