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Дитсадочки: малюки, ми скучили за вами
Заклади дошкільної освіти Бучанської ОТГ
поступово відновлюють свою роботу.

Результат конкурсу управителів,
тарифи на ритуальні послуги,
соціальні питання

Відбулося позачергове засідання виконавчого
комітету БМР, яке провів перший заступник Бучанського міського голови Тарас Шаправський.

1

червня після тривалого карантину, пов’яза
ного з епідемією захворювань на коронаві
рус, на радість найменших жителів громади
та їхніх батьків відновили свою роботу 6 приват
них дитячих садочків. Комунальні заклади до
шкільної освіти також поступово розпочинають
функціонувати.
У цьому номері ви знайдете:
−− як готові до функціонування в умовах каран
тину дитсадочки;
−− прикладені зусилля працівниками дошкільних
закладів, аби малюкам було безпечно і ком
фортно;
−− як підготувати дитину до нових правил у са
дочку.
Продовження на стор. 4.

Закінчення на стор. 2.

ПРОЄКТ
ТОП-новина

Спорткомплексу – бути!

Бучу давно називають містом спорту: для нас звично приймати світові, всеукраїнські, обласні змагання та проводити чемпіонати Бучанської громади з різних видів спорту.
– Маю чудову новину – нашій громаді підтвердили
фінансування на добудову спорткомплексу в Бучі поруч зі школою №2, що на вулиці Шевченка, – розповів
Бучанський міський голова Анатолій Федорук. – Тож
маємо всі шанси закінчити об’єкт уже в цьому році.

Про це можна впевнено заявляти, бо проєктом змін
до обласного бюджету Київської області передбачено 29
мільйонів гривень на його добудову. Невдовзі розпочнуть
ся роботи на території спорткомплексу, який тривалий час
простоював без фінансування.
Одночасно БМР залучає й кошти міського бюджету в сумі
7 мільйонів гривень і утеплення самої школи. Оскільки за
гальний кошторис добудови об’єкта в нинішніх цінах ста
новить понад 36 млн 518 тис. грн, то запланованих коштів
майже достатньо, щоб закінчити спорткомплекс до осені.
Попри те, що рівень готовності нині становить лише 30%.
Важливий для громади об’єкт буде добудовано в ме
жах ініціативи Президента Володимира Зеленського
«Національний проєкт «Велике будівництво», метою якого
є масштабна розбудова інфраструктури України. До пере
ліку соціально важливих об’єктів потрапив і наш довгобуд.
– Вдячний Київській обласній державній адміністрації, нашому депутату Ользі Василевській-Смаглюк та депутатам
Київської обласної ради за підтримку цього важливого для
регіону інфраструктурного проєкту, – акцентував Анатолій
Федорук. – Переконаний, що після відкриття сучасного спор
тивного комплексу Бучанська громада стане базовим цен
тром Київщини для підготовки спортсменів та проведення
змагань з волейболу, баскетболу, тенісу, гандболу, мініфутбо
лу, дзюдо, вільної боротьби, боксу та інших видів спорту.

Алея Слави Героїв
До Дня Незалежності в Бучі буде відкрито Алею
Слави.

День села

Гаврилівко, вітаємо тебе!

У

неділю на Зелені свята чудове, гостинне, доброзичне
село нашої громади святкує свій день народження!
Як приємно щорічно на Трійцю завітати до Гаврилівки,
зануритися в українські традиції, послухати мелодій
ний спів місцевих знаних артистів, подивитися веселі
танцювальні постановки дитячого ансамблю, послуха
ти виступ малечі з місцевого дитячого садочка. А про
звичаї, які тут ще не забули, послухати старожилів (де
тальніше на стор.7), та й самому доторкнутися до тра
диційних обрядів.
У цьому році маємо трохи інший сценарій, але День
села залишається святом усієї нашої громади.
Бажаємо розвитку, нових звершень, добра і радості
кожному мешканцю Гаврилівки, нехай доля буде до вас
прихильна.

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

Стор. 2.

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

№ 22 від 4 червня 2020 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

2

ОФІЦІЙНО
На часі

Розпочався третій етап
виходу з карантину
На території Бучанської міської
ОТГ з 1 червня запроваджено послаблення протиепідемічних заходів.
ДОЗВОЛЕНО:
−− Роботу закладів фізичної культу
ри і спорту, спортивних залів, фіт
нес-центрів (крім проведення гру
пових занять з кількістю учасників
більше ніж 10 осіб) та басейнів.
Заборонено групові заняття дітей
до 12 років.
−− Відвідування занять у групах не
більше 10 осіб в закладах освіти.
−− Розширити перелік адміністратив
них послуг, що надає ЦНАП на пе
ріод карантину.
−− Перевезення пасажирів залізнич
ним транспортом в усіх видах вну
трішнього сполучення (примісь
кому, міському, регіональному та
дальньому) між регіонами в межах
кількості місць для сидіння.
−− Міжобласні пасажирські перевезен
ня автомобільним транспортом між
регіонами в межах кількості місць
для сидіння.
−− Проведення професійно-практич
ної підготовки та державної квалі
фікаційної атестації в закладах про
фесійної
(професійно-технічної)
освіти.
−− Проведення заходів з практичної
підготовки на виробництві, лабо
раторних робіт, атестації здобувачів
вищої освіти та відповідних підго
товчих заходів.
−− Отримання документів про про
фесійну (професійно-технічну) та
вищу освіту.
−− Участь в освітньому процесі,
пов’язаному з освітою дорослих, у
публічному захисті наукових до
сягнень у формі дисертацій та від
повідних підготовчих заходах.
Пресслужба БМР

Дозволеного буде більше
Кабінет Міністрів України на засіданні 3 червня погодив чергове
послаблення карантину в Україні. Воно стосується закладів громадського харчування, авіасполучення, церков та літніх людей.
Так, з 5 червня зокрема дозво
лять:
−− закладам громадського харчу
вання приймати відвідувачів у
приміщеннях, а не лише на літніх
терасах, за умови дотримання
протиепідемічних заходів;
−− людям старше 60 років не дотри
муватися зобов’язання щодо са
моізоляції;
−− проводити релігійні заходи в
приміщеннях за умови перебу
вання не більше однієї особи на
1,5 квадратних метра;
−− перевозити пасажирів легкови
ми автомобілями в кількості до
5 осіб включно з водієм (без ура
хування дітей віком до 14 років);
−− проводити акредитацію освітніх
програм, за якими здійснюєть
ся підготовка здобувачів вищої
освіти, у віддаленому режимі.
Крім того, в Україні має віднови
тись авіаційне сполучення:
з 5 червня — внутрішнє авіаспо
лучення;
з 15 червня — міжнародне аві
асполучення з державами, які
відкрили аеропорти для рейсів з
України.

ПРОЄКТ

Алея Слави Героїв

Виконком

Результат конкурсу управителів,
тарифи на ритуальні послуги,
соціальні питання

Закінченя. Початок на стор. 1.
Розглянули питання:
−− затвердження результатів конкурсу з
призначення управителів з управлін
ня багатоквартирними будинками в
Бучанській міській об’єднаній терито
ріальній громаді;
−− приведення тарифів на окремі види ри
туальних послуг, що надає КП «Бучанське
УЖКГ» Бучанської міської ради до рівня
економічно обґрунтованих витрат;
−− відзначення подяками міського голови
з нагоди Дня Конституції України та
Дня молоді;

−− надання матеріальної допомоги довгож
ителям міста Буча, с. Гаврилівка, с. Тара
сівщина, с. Луб’янка, с. Блиставиця;
−− забезпечення продуктовими наборами
малозабезпечених громадян під час ка
рантину в червні 2020 року;
−− фінансування видатків на заходи із за
побігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій;
−− улаштування пандусу до нежитлового
приміщення по вул. Нове Шосе, 8-б.
Також розглянуто низку інших важли
вих питань.
Пресслужба БМР

Асоціація міст україни

Новий законопроєкт усуває громади
з процесу формування дохідної
частини власних бюджетів

На розгляді у Комітеті з питань бюджету знаходиться проєкт закону
України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку з
прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №3446 від 07.05.2020.

З

аконопроєктом №3446 передбача
ється внесення змін до статті 78
Бюджетного кодексу України, а саме до
повнення новим абзацом такого змісту:
«Перерахування між видами доходів і
бюджетів коштів, помилково та/або над
міру сплачених до місцевих бюджетів
через єдиний рахунок, Казначейством
України здійснюється за висновком цен
трального органу виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику,
або його територіального органу (без по
годження відповідними місцевими фі
нансовими органами), поданим на дату
формування реєстру платежів з єдиного
рахунка в розрізі окремого платника у
складі зведеного реєстру платежів з єди
ного рахунка згідно з Податковим кодек
сом України».

У пояснювальній записці до законо
проєкту зазначено, що пропонується
забезпечити для платника податків сво
єчасне перерахування Казначейством
помилково та/або надміру сплачених
коштів між видами доходів і бюдже
тів, за висновком контролюючого ор
гану, поданим одночасно із реєстром
платежів з єдиного рахунку згідно з
Податковим кодексом України.
Асоціація міст України категорично
заперечує прийняття законопроєкту
№3446 в такій редакції як такого, що
фактично усуває органи місцевого са
моврядування із процесу формування
дохідної частини власного бюджету та
руйнує налагоджену взаємодію між по
датковими органами та місцевими фі
нансовим органами.

АМУ проти примусової партизації
місцевого самоврядування

18 травня у Верховній Раді України зареєстровано проект закону про
внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства (№3485).

А

соціація міст України не підтримує законопроєкт №3485, який через запро
вадження пропорційної системи виборів практично в усіх громадах несе
загрозу тотальної партизації місцевих рад, фактично перекладає на місцеві
бюджети фінансування місцевих виборів та створює проблеми з організацією
виборчого процесу.

П

ро це повідомив Бучанський міський
голова Анатолій Федорук:
«Це буде меморіальний комплекс із
вшанування Героїв АТО, символ пам’яті і
болю, незламного духу українців, які від
дали життя за збереження суверенітету і
цілісності України.
Сюди приходитимуть рідні і знайомі
загиблих, учні шкіл, мешканці Бучанської
громади і наші сусіди, аби подякувати тим,
хто боронив українську землю на Донбасі.
На алеї плануємо розмістити портрети
Героїв з нашої громади, фотографії і карти
найбільших боїв цієї війни, що триває вже
шість років.
Алея Слави стане продовженням вшану
вання мужності у різні часи, бо не випад
ково ми плануємо розташувати її поряд
із Чорнобильським сквером, – навпроти
Центрального будинку культури.
Ми платимо високу ціну, війна забирає
найкращих синів України і наше завдання
знати та пам’ятати кожного з Героїв.
Уже оголошено процедуру закупівлі
скульптури, готується проєктно- кошто
рисна документація з облаштування цього
знакового місця.
Чекаю на пропозиції і зауваження, аби
це місце Слави стало особливим для кож
ного жителя і гостей»
Усі ідеї та пропозиції, в тому числі й
щодо Алеї Слави, надсилайте на електро
нну адресу gromada@bucha-rada.gov.ua.

Депутатська робота
в сесійній залі

Відбулось засідання чергової 66-ї сесії
VІI скликання Ворзельської селищної
ради, яку провела селищний голова
Лариса Федорук.

Р

озглянуто 23 проєкти рішень, що були
детально опрацьовані під час засідань
депутатських комісій.
Ухвалено рішення про:
−− стан сплати податків, зборів та обов’яз
кових платежів до бюджету селища
Ворзель за І квартал 2020 року;
−− затвердження звіту щодо виконання
селищного бюджету за І квартал 2020
року;
−− внесення змін до рішення 61 сесії
Ворзельської селищної ради VІI скли
кання від 20 грудня 2019 року за №
771-61-VII «Про селищний бюджет сел.
Ворзель на 2020 рік»;
−− затвердження примірної форми розра
хунку визначення пайової участі в сели
щі Ворзель.
Розглянуто низку питань з врегулюван
ня земельних відносин.

АКТУАЛЬНО

ЦНАП надає послуги
у повному обсязі

Центр надання адміністративних
послуг після чергового послаблення карантину відновив роботу – такий подарунок підготувала
колективу адміністраторів доля з
нагоди 4-ї річниці з дня його відкриття.
ож є чудова нагода привітати їх і
побажати успішної роботи у по
дальшому.
Паспортні послуги надаються без
змін, до того ж кілька днів працює но
винка.
Наразі можна отримати 201 послугу,
але за умови попереднього запису за
телефоном: 40-041.
Такі заходи допомагають контролюва
ти кількість відвідувачів відповідно до
затверджених санітарних норм, що ро
бить перебування кожного безпечним.
Послуги філій «Київобленерго» та
«Ірпіньводоканалу» поки тимчасово
не надаються!
Девіз колективу залишився за роки
незмінним: збільшення кількості по
слуг і постійне підвищення якості ро
боти!

Т

єдина родина

12 довгожителів громади, які народилися у травні, отримали з цієї нагоди слова вітань від Бучанського
міського голови Анатолія Федорука
та традиційні подарунки.
рограма «З турботою про кожного»
дбає про багато категорій незахи
щених мешканців і тих, хто опинився у
складних життєвих обставинах.
А от пункт про довгожителів є в ній
особливим, адже так приємно вітати тих,
хто дожив до прекрасних життєвих дат,
і бажати зустріти в доброму здоров’ї ще
й сторіччя!
Свято у травні постукало в оселі лише
бучанців, у населених пунктах громади
«багатшим» буде червень.
Найстаршим двом іменинницям ос
таннього місяця весни виповнився 91
рік, тож до круглого ювілею вже не так і
довго чекати.
Давайте привітаємо їх зі святом!

Визначено переможця
конкурсу – управителя
багатоповерховими будинками

22 травня відбувся конкурс з призначення управителів з управління
багатоквартирними будинками в Бучанській міській об’єднаній територіальній громаді. Його результати затверджено на засіданні виконкому.
ідставою проведення конкурсу були
заяви мешканців з проханням визна
чити управителя будинку.
Олена Докай, керівник управління
житлово-комунального
господарства
Бучанської міської ради розповіла, що ви
значали управителів 80-ти багатоквартир
них будинків: 59-ти у місті Буча та 21-го в
селищі Гаврилівка.
– Надійшло дві конкурсних пропози
ції: комунальне підприємство «Бучанське
УЖКГ» і ТОВ «Комфортуправбуд». Комісія
конкурсу уважно вивчила надані пропози
ції, – розповідає Олена Докай.
Основними критеріями відбору конкур
сною комісією були:
−− вартість послуги,
−− забезпеченість матеріально-технічною
базою,
−− досвід роботи.
Середня
вартість
послуг
ТОВ
«Комфортуправбуд» 7,71 грн за м2, наяв
ність техніки 3 одиниці (оренда).
Середня вартість послуг КП «Бучанське
УЖКГ» 6,82 грн за м2, наявність техніки 23
одиниці.
Також комунальне підприємство має
краще забезпечення матеріально-техніч
ною базою: у них 23 одиниці техніки, у той
час як у ТОВ – три орендованих одиниці
техніки.
Переможцем конкурсу визначено КП
«Бучанське управління житлово-кому
нального господарства».

П

Подарунки до Дня захисту
дітей
Щорічно в День захисту дітей
юних мешканців Бучанської ОТГ
вітають зі святом, влаштовуючи
для них цікаві заходи.

П

На часі

СВЯТО

Ч

ерез карантинні обмеження зі
брати малечу разом цьогоріч, на
жаль, можливості немає. Тому пред
ставники Бучанської міської ради
адресно привітали родини, котрі по
требують підтримки. Адже свято, по
при все, має залишатися святом.
Подарунки отримали діти із сімей
загиблих учасників АТО/ООС, сімей,
які перебувають у складних життєвих
обставинах, діти, позбавлені батьків
ського піклування, та діти-сироти.
У день власного свята 251 дитина
отримала: рюкзаки, крісла-груші, на
бори для ігор (м›ячі, боулінг, дартс,
бадмінтон, скакалки) Літо у дітей буде
спортивно-веселим!

КОРИСНО ЗНАТИ
Що змінює в житті
чотирнадцятирічного підлітка
паспорт та ідентифікаційний код

У 14 років діти отримують статус неповнолітніх, а отже, і нові права та можливості. Відкривати банківські рахунки, виконувати роботу в період канікул, самостійно пересуватись країною. Це все стає можливим з моменту
отримання паспорта.
Як отримати паспорт та номер
платника податків вперше
Достатньо лише звернутися до підрозді
лу Державної міграційної служби, Центру
надання адміністративних послуг чи
«Паспортного сервісу» та висловити бажан
ня отримати ID-картку з номером платника
податків. Під час карантину можна зверну
тися до будь-якого з них незалежно від міс
ця проживання. Оформити перший паспорт ймати спадщину. Крім того, неповнолітні
варто протягом місяця від моменту 14-річ вже можуть самостійно здійснювати права
ного дня народження. Для отримання послу на результати своєї творчої чи інтелектуаль
ги треба мати з собою лише свідоцтво про ної діяльності. Це означає, що якщо підліток
народження, довідку про реєстрацію місця створив певний твір чи наукову роботу, він
проживання (за наявності) та документи, що самостійно може дозволяти чи забороняти
посвідчують особу хоча б одного з батьків.
його розповсюдження. Наприклад, через
Перший паспорт у формі картки вида авторські та ліцензійні договори.
ється на 4 роки, а номер платника податків,
звісно, залишається на все життя. До речі, Чи можна користуватися
з 14 років також можна використовувати і е-підписом
цифровий паспорт в мобільному застосун
Можливість укладати правочини в елек
ку «Дія». Авторизуватись у «Дії» можуть тронній формі також доступна з 14 років. Для
лише власники банківських рахунків через отримання е-підпису потрібно звернутися до
BankID. Тому спочатку відкрийте рахунок у одного з надавачів електронних довірчих по
банку і сміливо завантажуйте цифрові до слуг, мати згоду батьків (у письмовій формі),
заповнити заяву та укласти договір. Як прави
кументи в «Дії».
ло, е-підпис надається на 1-2 роки. А вже з 18
років його можна записати на ID-картку.
Які права набувають підлітки
з 14 років
З 14 років підлітки можуть самостійно Пересування країною
розпоряджатися своєю стипендією, заробіт
З 14 років вже можливо їздити на велоси
ком та іншими коштами. Дозволено витра педі по дорозі та навчатися керувати мото
чати ці гроші на побутові потреби чи вкла циклом чи мопедом.
Неповнолітні мають змогу пересуватися
дати в банк. Також можливо брати участь
у розпорядженні аліментами – витрачати Україною самостійно. А от виїзд за кордон
гроші на харчування, одяг, лікування, гігіє можливий лише разом з батьками чи в разі
ну, навчання, хобі, а також самостійно при отримання їхньої нотаріальної згоди, якщо

Оформлення разом: паспорт і ID-14

ЦНАП розпочинає надавати послугу з
оформлення паспорта громадянина
України при досягненні особою 14-річного віку з одночасним присвоєнням
їй реєстраційного номера облікової
картки платника податків (ID-14).
апуск послуги дозволить зменшити
кількість візитів громадян до держав
них органів та заощадить їх власний час,
оскільки відтепер не буде необхідності
відвідування Центру обслуговування
платників податків для написання заяви
та отримання довідки про присвоєння
реєстраційного номера облікової картки
платника податків.
Послуга з оформлення паспорта гро
мадянина України у вигляді ID-картки
вперше з одночасним присвоєнням їй
реєстраційного номера облікової картки
платника податків у ЦНАП надається
безкоштовно.
Для оформлення потрібно:
– свідоцтво про народження;
– довідку про реєстрацію місця прожи
вання (за наявності);
– документи, що посвідчують особу од
ного з батьків.

З

це поїздка з іншими родичами, вчителями
чи іншою особою, якій батьки довіряють.

Працевлаштування
Неповнолітнім дозволено працювати.
Але лише якщо це легка фізична чи інтелек
туальна робота в період канікул. Для такої
роботи достатньо мати письмовий дозвіл
одного з батьків. Важливо пам’ятати, що
для роботи з 14 років існують свої прави
ла: кількість робочих годин на тиждень не
може бути більше 24, і неповнолітні мають
перевагу у виборі часу відпустки.
Хоч з першого погляду і здається, що
14-річні – ще зовсім діти, але насправді вони
розуміють багато речей і вже можуть вирі
шувати безліч питань самостійно.
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ОСВІТА
1 вересня розпочнуться
заняття в новому закладі
Не лише мешканці громади цікавляться ходом будівництва нового
освітнього закладу в Бучі.

Ж

урналісти відомого у світі
ЗМІ з коментарів першого за
ступника міського голови Тараса
Шаправського дізналися про завер
шення виконання робіт, побачили вже
облаштовані меблями класи.
Якісне обладнання розпочнуть під
ключати у їдальні, облаштовують май
стерні, бібліотеку, актову залу і спортзал.
Змонтовано автоматичний полив
дитячих зон відпочинку та зелених
насаджень.

Абітурієнту на замітку

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

УГІ – онлайн-знайомство
Хоча з 1 червня відбулося чергове послаблення карантину, Український гуманітарний інститут у
місті Буча, як і більшість інших
вишів, завершує навчальний рік
дистанційно.
туденти 1-4 курсів складають іс
пити, заліки, захищають практики
та курсові роботи (у четвертого курсу
кваліфікаційні роботи), а також дер
жавні іспити – онлайн, згідно з розкла
дом кожної кафедри. Оцінки будуть
виставлятися у відомості, які викладачі
отримують в електронному вигляді і,
заповнивши їх, надсилають в деканат.
Випускники готуються до захисту.
На жаль, малоймовірно, що відбудеть
ся прощальний випускний бал, адже
протиепідемічна ситуація у країні не
дозволяє проводити заходи за участю
великої кількості людей.

С

Вступна КАМПАНІЯ
Варто зазначити, що Зовнішнє не
залежне оцінювання проходитиме з
25 червня по 17 липня, а вступна кам
панія в УГІ розпочнеться на початку
серпня. Міністерство освіти і науки пе
редбачило для вступників можливість
подачі оригіналів документів поштою,
а також вступники зможуть надіслати
сканкопії необхідних документів елек
тронною поштою, наклавши на них
кваліфікований електронний підпис,
а самі документи привезти на початок
навчання.
Тим, хто братиме участь у конкурсах
від кафедр Дизайну та Фізичного ви
ховання, доведеться приїхати та скла
дати іспити наочно при дотриманні
санітарних норм від COVID-19.
Давайте знайомитися
14 червня об 11:00 Український гу
манітарний інститут проведе «День
відкритих дверей» для всіх охо
чих онлайн. Трансляція відбудеть
ся на офіційному каналі інституту в
YouTube. В програмі планується: кру
глий стіл з адміністрацією (а також
ректором і президентом), розповідь
про студентське життя від членів сту
дентської ради, розіграші знижок на
навчання і найголовніше – екскурсія
кампусом. Особливістю є те, що це
пряма трансляція, і всі, хто матимуть
запитання, зможуть поставити його
ректору, президенту і т.д.
Початок навчання в УГІ запланова
но на 15 вересня.
Вікторія Півень, студентка УГІ

Головна тема

Дитсадочки: малюки, ми скучили за вами
Закінчення. Початок на стор. 1.
Відкриття дозволено
Комунальні дошкільні заклади ін
спектувала робоча група: представник
Ірпінського міського відділу головного
управління Держпродспоживслужби у
Киівській області Лариса Птуха та за
ступник начальника відділу освіти з до
шкільної освіти Людмила Опеньок.
В умовах поступового послаблення ка
рантинних обмежень було розроблено
регламент повернення дітей до дитячих
садочків. Для цього МОЗ вивчило досвід
країн, які перемогли пандемію, та потре
бу в дезінфікуючих засобах.
Батьки з великою відповідальністю та
розумінням поставилися до всіх вимог
щодо перебування дітей у дошкільних
закладах освіти в адаптивний період.
– У дитячих закладах буде мінімізова
но контакти, забезпечено постійне при
бирання й дезінфекцію приміщень, діти
більше часу проводитимуть на свіжому
повітрі, – коментує начальник відділу
освіти БМР Олег Цимбал.
Централізовано закуплено всі дезінфі
куючі засоби, антисептики, засоби інди
відуального захисту для дорослих і дітей,
оброблені та підготовлені приміщення і
території.
– Всі комунальні заклади дошкільної
освіти готові до прийняття діток і посту
пово починають працювати. Залежно від
потужності закладу, від можливостей та
кількості кадрів, які мають зараз працю
вати, будуть прийняті дітки, – розповіла
заступник начальника відділу освіти з
дошкільної освіти Людмила Опеньок. І
додала: – Педагоги скучили і з нетерпін
ням чекають своїх маленьких вихован
ців.

Готовність роботи в умовах
карантину
Персонал закладів пройшов медичне
обстеження та спеціальний інструктаж,
щоб унеможливити зараження своїх ви
хованців, за якими дуже скучив.
Малюків зранку зустрічатимуть біля
воріт закладів. Медичні сестри прово
дить температурний скринінг.
Перебування супроводжуючих осіб на
території закладів дозволяється виключ
но у засобах індивідуального захисту.
Батьки надають заповнену анкету про
стан здоров’я дитини.
У приміщеннях закладів проводяться
всі заходи санітарної обробки дезінфіку
ючими, антисептичними засобами.

Готуємо дошкільнят
до зміни правил

Ми підготували для вас поради, як
дитині «без травм» повернутися у
дошкільний заклад після карантину.
а цьому тижні дитячі садочки
Бучанської ОТГ відкривають свої две
рі для маленьких дослідників і принцес.
Потрібно розуміти, що нові обмеження мо
жуть виявитися стресовими для малюків та
викликати негативні емоції. Тому батьки та
вихователі повинні не лише стежити за до
триманням нових вимог, а й допомогти ви
хованцям адаптуватися до них.
«Ми ж не будемо очікувати від малюків,
що вони відразу зможуть дотримуватися
дистанції, не грати одне з одним, не торкатися, не бавитися м’якими іграшками,
сидіти на стільчиках. Завдання дітей такого віку – рольові ігри, сенсо-моторний розвиток. Бігати, кричати, пробувати різні
матеріали і в активній грі з друзями освоювати правила і ролі. Ми не можемо позбавити дитину чогось, не запропонувавши
натомість рівноцінне», – пояснює сімейна
психологиня Світлана Ройз у коментарі
Новій українській школі.
Аби підготувати сина чи доньку до садоч
ка після тривалої перерви і забезпечити їй
комфортне перебування, ми радимо скори
статись порадами від дитячих психологів.

Н

У Бучанському навчально-виховному комплексі «Берізка» весь тиждень тривала підготовка, аби приймати дітей.
– Ми прибирали, готувались згідно з рекомендаціями МОЗ. Ще раніше отримали засоби захисту і все необхідне. Цього в нас у достатку. Щоб почати роботу, до
нас навідалась комісія, яка все перевірила та надала дозвіл на відкриття, — каже
Людмила Миколаївна Драчевська, директор «Берізки».
Вона передбачає, що влітку буде достатня кількість охочих віддати дітей в дитсадок.
– За опитуванням батьків до садочка готові повернути приблизно половину всіх
вихованців зі списків. Дітей, у яких виявлять температуру тіла понад 37,2 градуса
під час поточного скринінгу, ізолюють із відповідним інформуванням медичного
працівника та батьків. Ми розуміємо, що під час ізоляції важливо не допустити
тривожних відчуттів у дитини та враховувати її психологічний стан.
Ще у закладі передбачено вологе прибирання з використанням мийних та дезінфекційних засобів не рідше, ніж кожні дві години та після закінчення зміни.
Буде проводитися провітрювання приміщень протягом не менше 15 хвилин перед відкриттям та почергове провітрювання кімнат протягом дня. Наші працівники разом з дітьми повинні регулярно мити руки з рідким милом або обробляти
їх спиртовмісними антисептиками не рідше, ніж раз на 2 години, та після відвідування громадських місць, прибирання, обслуговування тощо, — наголошує
директор.
– Більшу кількість дня діти перебуватимуть на вулиці. Такі рекомендації МОЗ, і
ми будемо дотримуватись цього. Маємо надію, що погода нам допоможе.
А ще в садочку нагадують, що під час приймання дитини вранці вихователь групи буде перебувати поза будівлею садочка, а супровідники малюка зобов’язані
бути в масці або респіраторі.

Проведено всі ремонтні роботи
Вихователі за час карантину підготува
лися до нового навчального року. Улітку
дитсадочки закривати не планують.
Працівники дошкільних закладів уже
зробили ремонти, оновили заклади.
Також заступник керівника відділу
совіти зазначила, що всі керівники са
Поспілкуйтеся з дитиною
про нововведення
Посткарантинний період варто розпоча
ти з обговорення нових правил.
Майте на увазі, що у дітей обов’язково
відбудеться певне повернення до періоду
адаптації — у знаннях, режимі та сприйнят
ті реальності садка.
Допомогти дитині звикнути до нового мож
на за допомогою ігрового формату. Наприклад,
запропонуйте малюку перетворитися в «су
пергероя», секретною місією якого є мити
руки та використовувати дезінфектор.
Щоб навчитися тримати дистанцію, за
пропонуйте дитині уявити, що в кожного є
невидимий захисний скафандр на відстані
витягнутих рук, який не можна чіпати.
Розкажіть, що тепер у садочку щодня у ді
тей будуть перевіряти супергеройське здо
ров’я, тобто вимірювати температуру.
Пояснюючи правила, зробіть акцент на
тому, що дорослим не можна заходити до
космічного корабля. Адже потрібно попере
дити дітей, що батьки більше не заходять до
приміщення групи. Придумайте свій осо
бливий спосіб прощання. Пам’ятайте, що
після тривалого перебування вдома малю
кам буде складно розлучатися з вами, тому
намагайтеся в перший день забрати дитину
раніше. Їм важливо дати гарантії, що ми за
ними прийдемо, особливо, коли ми багато
разів повторювали «як ми від тебе втомили
ся, швидше б закінчився цей карантин…»
Будьте уважними до себе та своїх дітей!

дочків провели моніторинг-опитування
батьків, і будуть продовжувати це далі.
– Не хвилюйтеся, хто не потрапив до
садочка в перший день. Чекаємо більших
послаблень, і ми зможемо прийняти біль
ше дітей, – запевнила Людмила Опеньок.
Ірина ЛЕВЧЕНКО

Патріотичне виховання

Бронза
у «Відважних соколів»
Ми розповідали у № 13 БН про
проведення челенджу спогадів
Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Джура». Виклик прийняли 10 команд Бучанської ОТГ.

На фото: міський етап гри «Джура»

П

ротягом цих місяців організато
ри і всі охочі могли переглядати
прекрасні, оригінальні миті життя
ДЖУР та їхніх керівників, таборової
старшини, організаторів різних ета
пів проведення гри «Джура» з 2009 по
2020 роки з різних регіонів України!
Із 630-ти учасників Всеукраінського
челенджу рій «Відважні соколи»
Бучанської школи № 5 посіли 3 місце!
Джура єднає! Вітаємо команду і
тренера!

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:15 Громадянська оборона.
6:00 Факти тижня.
8:00,3:00 Х/ф «Бадьорiсть духiв». (16+).
9:45 Х/ф «Прибульцi».
11:45,13:05 Х/ф «Прибульцi в
Америцi».
12:45 Факти. День.
13:40 Х/ф «Нацiональна безпека».
(16+).
15:10 Х/ф «Автобан». (16+).
16:55 Х/ф «Погоня за ураганом». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:15 Х/ф «Злочинець». (16+).
21:25 Х/ф «Три днi на вбивство». (16+).
23:30 Х/ф «Повiтряний маршал». (16+).
1:25 Х/ф «Фунт плотi». (18+).

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,19:30,5:45 «ТСН».
9:40 Мелодрама «Зимовий сон».
11:45,2:25 Мелодрама «Родиннi
зв`язки». (12+).
15:40,20:15 Мелодрама «Родиннi
зв`язки 2». (12+).
0:00 «Дубiнiзми».
0:20 Х/ф «Непристойна пропозицiя».
(16+).

СТБ

5:15 Т/с «Як довго я на тебе чекала».
(12+).
7:00 Т/с «Слiпа». (12+).
9:45,14:50,22:55 Т/с «Пiзнє каяття».
(16+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:15 СуперМама.
19:15 Один за всiх. (16+).
20:15,22:40 Т/с «Проти течiї». (16+).
0:40 Х/ф «Ще одна з роду Болейн».
(16+).

Iнтер

2:45 «Орел i решка. Шопiнг».
4:05 М/ф.
4:55 «Телемагазин».
5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
6:55 «Речдок».

Новий канал

5:55,7:05 Kids` Time.
6:00 М/ф.
7:10 Вар`яти. (12+).
7:30 Improv Live Show. (12+).
9:20 Х/ф «Нерв».
11:00 Х/ф «Пункт призначення 3».
(16+).
12:50 Х/ф «Людина-павук 2».
15:10 Х/ф «Людина-павук 3: Ворог у
вiддзеркаленнi».
17:50,19:00 Таємний агент.
20:20 Х/ф «Роман з каменем».
22:20 Х/ф «Перлина Нiлу».
0:20 Х/ф «Зло». (18+).
2:00 Служба розшуку дiтей.
2:05 Зона ночi.
4:20 Абзац.

Канал «Україна»

5:00,3:45 Реальна мiстика.
8:30 Т/с «Затемнення», 1-7 с.
15:00,19:00 Сьогоднi.
15:20 Т/с «Затемнення».
16:00 Х/ф «Анна i король».
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Iнша», 1-3 с. (16+).
23:50 Т/с «Якщо ти мене пробачиш»,
1 i 2 с. (12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Якщо ти мене пробачиш».
(12+).

Вiвторок, 9 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 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 Суспiльна студiя.
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 Нашi грошi.
22:15 Святi та грiшнi.
0:00 Перша шпальта.
2:10 Погода.
3:55 Спiльно.
4:25 UA:Фольк. Спогади.

ICTV

5:00 Скарб нацiї.
5:10 Еврика!

Відповіді
на сканворд
у № 21

5:15 Факти.
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.
9:55,13:20,16:20,3:00 Т/с «Поганий
хороший коп». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
16:45 Х/ф «Злочинець». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
21:25 «На трьох». (16+).
23:30 Х/ф «Оселя зла». (18+).
1:20 Х/ф «Крикуни». (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».
11:15,11:50,12:20,12:35,3:55 «Любий,
ми переїжджаємо».
13:10 «Одруження наослiп 4».
14:45 «Свiт навиворiт 8».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
(12+).
22:45 Комедiя «Стоянка». (16+).
0:25 Мелодрама «Родиннi зв`язки
2». (12+).

СТБ

5:15,20:15,22:40 Т/с «Проти течiї».
(16+).
7:00 Все буде добре!
8:45 МастерШеф. Кулiнарний
випускний. (12+).
11:55,12:30,14:50,15:40 Т/с «Коли ми
вдома».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:15 СуперМама.
19:15 Один за всiх. (16+).
22:55 Т/с «Пiзнє каяття». (16+).
0:40 Х/ф «Чесна куртизанка». (16+).

Iнтер

3:45 «Орел i решка. Шопiнг».
4:55 «Телемагазин».
5:25,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».

11:05 Т/с «Мене звуть Мелек». (12+).
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
(12+).
13:50,14:45,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок.
Вiдлуння вiйни».
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+).
0:45 Х/ф «Полiт з космонавтом».

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/ф.
7:20 Вар`яти. (12+).
9:30 Т/с «Грiмм». (16+).
11:20 Х/ф «Артур i мiнiпути».
13:10,19:00 Аферисти в мережах.
(16+).
21:00 Х/ф «Мiлина». (16+).
22:40 Х/ф «Вiдкрите море». (16+).
0:10 Т/с «Загубленi». (16+).
2:00 Зона ночi.
4:20 Абзац.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:50
Сьогоднi.
9:15 Мiсiя: краса.
10:20,4:40 Реальна мiстика.
12:50 Т/с «Пугач». (16+).
14:45,15:30 Т/с «Жiночий лiкар». (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Iнша», 4 i 5 с. (12+).
23:20 Контролер.
0:00 Т/с «Вiражi долi», 1 i 2 с. (12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Вiражi долi». (12+).

Середа, 10 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 Суспiльна студiя.
Марафон.
16:20 Телепродаж.
16:50 Нашi грошi.
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». (16+).
0:00,3:55 #ВУкраїнi.
2:10 Погода.

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:30 Служба розшуку дiтей.
4:35 Факти.
4:55 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.
11:40,13:20 Х/ф «Гранд-реванш». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:10,16:20 Х/ф «Костолом». (16+).
16:40 Х/ф «Три днi на вбивство». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:15 Секретний фронт.
21:25 «На трьох». (16+).
23:30 Х/ф «Оселя зла 2: Апокалiпсис».
(18+).
1:15 Х/ф «Крикуни 2: Полювання».
(16+).
2:45 Т/с «Поганий хороший коп».
(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».
11:15,11:50,12:20,12:35,4:20 «Любий,
ми переїжджаємо».

13:10 «Одруження наослiп 4».
14:45 «Свiт навиворiт 8».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
(12+).
22:45 Комедiя «Упiймай шахрайку,
якщо зможеш». (16+).
0:50 Мелодрама «Родиннi зв`язки
2». (12+).

СТБ

5:15,20:15,22:40 Т/с «Проти течiї».
(16+).
7:00 Все буде добре!
8:45 МастерШеф. Кулiнарний
випускний. (12+).
12:05,12:25,14:50,15:35 Т/с «Коли ми
вдома».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:15 СуперМама.
19:15 Один за всiх. (16+).
22:55 Т/с «Пiзнє каяття». (16+).
0:40 Х/ф «Ярмарок марнославства».
(16+).

Iнтер

3:45 «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».
(12+).
13:50,14:45,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок.
Вiдлуння вiйни».
18:00,19:00,2:05 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Злочинець мимоволi».
23:45 Т/с «Слiдчий Горчакова». (12+).
0:50 Х/ф «Весь свiт в очах твоїх».

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:05,8:05 Доброго ранку, Країно!
7:00,8:00,8:55,21:00,23:30,2:30,5:30
Новини.
9:00 Божественна лiтургiя у
День Святого Духа, яку очолює
Блаженнiйший Митрополит Епiфанiй.
11:00 Урочиста лiтургiя в Понедiлок
святого духа Української ГрекоКатолицької Церкви.
12:30 Х/ф «Святе сiмейство», 1 i 2 с.
(12+).
16:25 Телепродаж.
17:00,3:40 #ВУкраїнi.
17:30 Д/с «Дикi тварини».
18:00 Т/с «Максимiлiан та Марiя
Бургундська». (16+).
20:00 Д/ф «Острови: Багамськi
острови: Таємничi печери i затонулi
кораблi».
21:25,23:55,5:50 UA:Спорт.
21:35 «Зворотнiй вiдлiк».
0:00,2:50 Бюджетники.
0:30 Сильна доля.
1:25 UA:Фольк. Спогади.
2:20 Погода.
4:35 Енеїда.

8:45,18:00,19:00,2:15 «Стосується
кожного».
10:40 Х/ф «Пiд одним дахом».
12:20 Х/ф «Iбiца».
13:50 Х/ф «Щось не так з тобою».
15:50 «Чекай на мене. Україна».
17:40 Новини.
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Злочинець мимоволi».
23:45 Т/с «Слiдчий Горчакова». (12+).
0:50 Х/ф «Мiж високих хлiбiв».
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Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/ф.
7:20 Вар`яти. (12+).
9:30 Т/с «Грiмм». (16+).
12:00 Х/ф «Артур i помста Урдалака».
13:50 Любов на виживання. (16+).

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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Ролер-клубу «Колесо» – 5 років

Нині святкує свій день народження спортивний, яскравий, веселий клуб Бучі. За п’ять років свого функціонування
професійні тренери «Колесо» навчили віртуозно кататися на роликових ковзанах 3,5 тисячі дітей. А якщо згадати,
що такий вид спорту корисний для здоров’я і гарного настрою – то це 3,5 тисячі здорових і радісних діток, і ще більше – їхніх щасливих родичів.
– На день народження «Колесо» за
звичай влаштовувало святковий квест
для дітей і дорослих у Бучанському
міському парку, – розповів нам керів
ник Бучанського ролер-клубу Денис
Тулянкін. – Зараз довелося відтерміну
вати веселі спортивні пригоди.
А для вас, читачу, пропонуємо спогади
у фотознімках.
Змагання – показ професійності
спортсменів
Члени клубу неодноразово доводили
свою фаховість у змаганнях із швидкісного
бігу на роликових ковзанах. Вони беруть
участь у чемпіонатах Києва, області та всі
єї України і показують чудові результати
(про що ми неодноразово вас інформува
ли). А крім того, офіційно здають нормати
ви і отримують спортивні розряди.

Тричі на рік «Колесо» проводить масш
табні змагання в Бучі:
– Чемпіонат області;
– Ролер-фест – змагання клубного
типу, у яких можуть брати участь всі охо
чі: і початківці, і професіонали;
– Марафон – від 50 метрів до 42 км.
Учасниками є як найменші дітки, так і
дорослі спортсмени.

Щотижневі покотеньки
Щонеділі в теплу пору року ми могли
бачити групу на роликах, яка прямує в
сусідній населений пункт чи будь-яку
обрану ними локацію. Це ролер-клуб
влаштовує веселі і корисні покотеньки за
участю дітей і дорослих, аби спробувати
себе в різних ситуаціях, на всіляких до
рогах, отримати нові навички і подиви
тися околиці.
А в холодну пору щотижневі зустрічі
переносяться у ролер-дром – спортсмени
грають у хокей для роликів.
Бажаємо ролер-клубу «Колесо» успіхів,
перемог, завжди гарної погоди, зручної
дороги і веселого настрою!
Ірина ЛЕВЧЕНКО

– Зазвичай для таких змагань трену
ється група із 18 осіб, яка представляє
нашу громаду на чемпіонатах і фести
валях, – роз’яснює Денис Тулянкін. –
Також представників «Колеса» завжди
можна побачити в клубних змаганнях,
спортивно-масових заходах, квестах та
естафетах.

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

ЮВІЛЕЙ

Подорожуємо Київщиною

Я – Бучанець

Бучанський міський парк – перший
у ТОП локацій

Неймовірно атмосферною
вийшла велопоїздка
Спільнота “Я – Бучанець” об’єднаної громади поділилася враженнями від велопоїздки мальовничими
просторами! І дійсно, читаючи рядки, сповнені щирим захватом, радістю та любов’ю до матінки-природи, – захоплюєшся та з’являється
бажання долучитися…

Подорожі – це завжди нові враження, емоції від знайомства із чудовою
природою, ландшафтами, а також творіннями людських рук.

Т

ож пропонуємо до вашої уваги най
цікавіші локації Київської області,
які варто відвідати:

• Національний історико-культурний
заповідник «Переяслав», м. Переяслав
• Міський парк, м. Буча

• Парк «Олександрія», м. Біла Церква

• Ландшафтний парк «Добропарк», с.
Мотижин, Макарівський район
• Костел Воздвиження Святого Хреста,
м. Фастів

• Затоплена Церква, м. Ржищів

• Межигір’я, с. Нові Петрівці

• Гранітний каньйон, м. Богуслав

• Парк «Київська Русь», с. Копачів,
Обухівський район

Ш

люз, ліс, маки, казкової краси
небо, весняні аромати – все це
захоплює, додає енергії і допомагає
відновити сили перед новим робочим
тижнем.
Цього разу учасники проїхали дис
танцію біля 45 кілометрів.
Радіємо, що в заїзді бере участь ба
гато цікавих і крутих людей. У звич
ному житті кожен з них займається
своєю справою, а щонеділі всі збира
ються на велопокатушки.
«Якщо ви хочете долучитися до нашої компанії, пишіть та слідкуйте за
новими велоподіями!” – заохочує гро
мадська організація.

громади

Гаврилівка

– До святкування Трійці у Гаврилівці го
туються заздалегідь, – розповідає Наталія
Молчанова, жителька села, керівник місце
вого Будинку культури. – Напередодні госпо
дині прибирають у своїх домівках, прикра
шаючи помешкання травами та обов’язково
гілочками з липи. Складають запашні буке
ти-обереги з любистку, липи, полину, лепе
хи. Очікуючи гостей, адже це свято об’єднує
не тільки родичів, але й всіх жителів села,
готують смачні страви до святково столу.
Зокрема роблять вареники та запікають со
ковите м’ясо.
Гарно одягнені в колоритне українське
вбрання мешканці йдуть вранці до церкви з
трав’яними букетами, освячують їх та цілий
рік зберігають, як оберіг для будинку та ро
дини від хвороб і різних негараздів. У цих
травах мами можуть купати свою дитину,
щоб маля було здорове та щасливе, – пояс
нює Наталія Степанівна. – А молоді дівчата
умиваються духмяними відварами, щоб бути
ще красивішими та зберегти свою вроду на
довго. У Свято-Троїцькій церкві, названій на
честь свята, б’ють дзвони та окрім букетів з
трав, освячується вода.
У цей день люди радіють та веселяться,
святкуючи святу єдність духів. Окрім того,
у Гаврилівці на день Святої трійці припадає
храм – День села, – пояснює керівник Будинку
культури. – Люди завжди чекають на це свято,
адже цього дня проходять масові гуляння та
веселощі під відкритим небом. Багато майс
тринь-вишивальниць готують до святкової
виставки свої роботи нитками та бісером,
в’язання, виробляють поробки з малоцінного
каміння, українські аксесуари для дітей. Дуже
подобається усім традиція малювання на ас
фальті свого села.

хату, вони й літають від вікна до вікна, такий
безлад вчиняється одразу! А нам усім весело
та смішно, – з теплотою згадує молоді роки
Марія Аркадіївна. – А ще пам’ятаю, якось
прийшли в гості до тітки, вона саме поралася
по господарству та погасила світло в хаті. А ми
тихенько зайшли та ввімкнули його. Вона зно
ву прибігла, вимкнула, а ми знову ввімкнули.
Вона ж тоді й побачила нас, то всім дісталося
на горіхи, – сміється бабуся Марія.

Здвижівка
Жителька села Здвижівки, Марія
Олексієнко, яка цього року відсвяткувала
96-ту річницю свого дня народження, роз
повіла про давні звичаї святкування Зелених
святок, які вона пам’ятає ще з дитинства.
Саме на свято Трійці мешканці села намага
лися створити обереги для дому та всієї ро
дини. У дворі, перед вікнами хати, вкопували
молоденьку берізку чи дубочок та наряджа
ли хто чим міг. А в помешканні прикрашали
кімнати любистком та зіллям, яке в різних
куточках України називають по-різному: та
тарське зілля, аїр трава, лепеха. Обов’язково
клали його під столом, біля ліжка, на вікнах.
На свято до церкви ходили в сусідні села
Луб’янку та Бабинці. Потім мешканці села
збиралися невеликими компаніями на вулиці
й відпочивали, спілкувалися між собою, спі
вали пісень, грали в різноманітні ігри. Марія
Аркадіївна згадує, що найулюбленішими
розвагами були гра в піжмурки та ляща, сум
но не було нікому. Таких гуртів на одній ву
лиці могло бути кілька.
– Молодь іноді любила побешкетувати, – з
усмішкою розповідає бабуся Марія, – хлоп
ці наловлять горобців, та як запустять їх у

Луб’янка
Тетяна Трапез, мешканка Луб’янки, пра
цівниця місцевої бібліотеки, переповіла згад
ки сільських старожилів:
– За переказами, саме на Зелені святки
старші обов’язково приказували дітям, що
в ліс, на поле, ходити не можна. Купатися в
річці теж заборонялося бо вірили, що могли
забрати русалки та водяні, – повідала Тетяна
Василівна. – У дні святої Трійці нічого не
можна було робити. До Зелених свят на горо
ді вже все пропололи. Прибрані домівки при
крашали травами та гілочками з дерев липи
та клену. Тетяна Василівна згадує як в дитин
стві допомагала в оздобленні оселі до Трійці:
– У нас є вулиця Чкалова, на якій ростуть
дуже старі липи й клени. І ось саме до них ми
ще дітьми ходили за гілочками, якими при

Живі дракони і чарівні дерева

Понад двадцять унікальних анімованих драконів із казкових історій, древніх міфів Сходу і Заходу, фантастичних книжок, фільмів і відеоігор розмістили просто неба у спеціальній зоні неподалік від центрального корпусу Національного комплексу «Експоцентр України», що в Києві на вул. Академіка
Глушкова, 1.

Т

ут гості можуть не тільки на власні
очі побачити, як виглядали знаме
ниті міфічні чудовиська, а й оцінити їхні
гігантські розміри – масштаб фігур ко
ливається від двох до чотирьох метрів, а
деякі особини такі великі, що зачіпають
головами багаторічні дерева на терито
рії Виставкового центру.
Виставка інтерактивна – усі дракони
не тільки гарчать, але і рухаються. При
цьому в кожного свій голос, власна ма
нера поведінки та навіть характер.
Що важливо
Парк відкрили з дотриманням всіх ка
рантинних норм, включаючи соціальну
дистанцію. А завдяки тому, що кількість

людей, які можуть одночасно перебу
вати на його території, зараз обмежена
карантинними нормами, у гостей ви
ставки створюється враження, що вони
дійсно потрапили в казку.
У парку «Живих драконів і чарівних
дерев» можна зустріти:
−− загадкових і добрих драконів Японії;
−− урочисто-святкових
драконів
з
Китаю;
−− грізних драконів Східної і Західної
Європи.
Поруч з усіма фігурами розміщені ін
формаційні панелі в деталях розповіда
ють відвідувачам, як міфи й легенди про
цих істот виникали в різних культурах
по всьому світу і чому дракони такі по
пулярні.
Понад 20 анімованих драконів, разом

крашали хати та робили прикраси до воріт, які
називали клечення. На ставку збирали траву:
осоку чи рогіз, змішували з пахучою дикою
м’ятою та встеляли в оселі долівку. Бувало,
йдеш селом і милуєшся, адже кожен двір був
святково прикрашений ароматною пишною
зеленню, – згадує дитинство Тетяна Трапез.
Після того, як сходили в церкву, старі й
малі жителі села збиралися на вуличних
лавках й весело та цікаво проводили Зелене
свято. Так люди всі три дні відпочивали від
городини та хатньої роботи.
– Пам’ятаю завжди на вулиці 1-го Травня
збиралися великі гурти молоді й співали, ді
лилися новинами та грали в карти. Село наче
оживало від веселощів та сміху, – згадує дав
ні події бібліотекар Тетяна.

Блиставиця
Надія Кочина, жителька села Блиставиця
та учасниця неперевершеного колективу
«Блиставчанка» розповіла, що на свято Трійці,
завжди прикрашали домівки гілочками з липи,
клену, берези та трав’яними зборами: м’ятою,
татар-зіллям, полином. Обов’язково стави
ли зелень в хаті на підвіконня. Це символізує
буяння матінки-природи, яка оберігає родину
від всіх негараздів. Біля входу у двір ворота
прикрашають гілочками клену чи липи, пе
рев’язаними різнобарвними стрічками. А ще
Надія Іванівна поділилася рецептом націо
нальної української страви, яку хазяйновита
господиня готує до святкового столу – шулики:

– Це дуже смачний корж з маком. Береться
сода, кисляк, сметана, мука, замішується ті
сто густиною, як на вареники, та випікається
в духовці, – розкриває секрети приготування
смаколика господиня. – Коли корж стає хо
лодним, його ламають на маленькі шматочки
та перемішують з начинкою. Начинка – це
перетерті заздалегідь мак і мед, залиті водою.
Вся сім’я смакує солоденьким та дякує дбай
ливим рукам за пригощання.
Вітаємо всю Бучанську громаду із Зеленими
святками! Нехай Свята Трійця та матін
ка-природа охороняє ваші родини від недуг та
інших негараздів. Дякуємо старостам та голо
вам селищ об’єднаної територіальної громади
за допомогу та сприяння у вивченні місцево
го українського фольклору. Велике спасибі за
захопливі оповіді, завдяки яким ми дізналися
дуже багато цікавого та корисного, й тепер
зможемо повідати традиції та звичаї наших
предків молодому поколінню…
Підготувала Тетяна Домарєва

Фентезі-парк
КВИТКИ:
СЕРЕДА – НЕДІЛЯ
Дорослий – 170 грн
Дитячий (до 14-ти років) – 140 грн
Сімейний (2 дор. + 1 дит.) – 410 грн
Сімейний (2 дор. + 2 дит.) – 530 грн
Пільговий дит. – 120 грн
Пільговий дор. – 150 грн
ПОНЕДІЛОК-ВІВТОРОК
Дорослий – 150 грн
Дитячий (до 14-ти років) – 120 грн
Сімейний (2 дор. + 1 дит.) – 370 грн
Сімейний (2 дор. + 2 дит.) – 480 грн
Пільговий дитячий – 100 грн
Пільговий дорослий – 130 грн

із фентезійними декораціями та екс
позиціями перетворять ваш візит на
справжнє занурення до магічного світу
казкових лісів і стародавніх часів.
Виставка триватиме до кінця липня!
Експозиція працює щодня з 10:00 до
20:00.

КАТЕГОРІЇ ПІЛЬГОВИКІВ:
– люди з інвалідністю
– пенсіонери
– багатодітні сім’ї
– ветерани
– учасники АТО
– діти-сироти
Дітям до 2х років – безкоштовно.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

День Святої Трійці або Зелені святки – це одне з основних свят у християнстві і означає єдність Святого Духа, Бога-отця і Бога-сина. У цей день вважається, що людська душа під дією Божої благодаті розквітає плодами чеснот,
як матінка природа буйною зеленню.

СВЯТО

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Самобутність українських сіл
Бучанської громади

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

З

елені святки мають багато традицій
та обрядів. Неймовірно цікаво дізна
тися більше, зануритися в старовинний
світ українських звичаїв, нових і тих,
які збереглися на сьогоднішній день та
здійснити мандрівку селами Бучанської
громади, щоб насолодитися самобутні
стю кожного з них:
Ой, що ж то за село,
Що в ньому весело,
Кругом нього зеленесенько,
В середині веселесенько,
Кругом нього грушки родять,
В середині подружки ходять!
(Старовинна народна пісня).

7

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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17:10,19:00 Хто зверху? (12+).
20:50 Х/ф «Цунамi 3D». (16+).
22:20 Х/ф «Дрейф». (16+).
0:10 Т/с «Загубленi». (16+).
1:55 Служба розшуку дiтей.
2:00 Зона ночi.
4:20 Абзац.

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 Мiсiя: краса.
10:20,4:00 Реальна мiстика.
12:50 Т/с «Пугач». (16+).
14:45,15:30 Т/с «Жiночий лiкар». (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Iнша», 6 i 7 с. (12+).
23:20 Зоряний шлях. Вечiр.
0:00 Т/с «Дитина на мiльйон», 1 i 2
с. (12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Дитина на мiльйон». (12+).

Четвер, 11 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 Суспiльна студiя.
Марафон.
16:20 Телепродаж.
16:50,0:00 #@)?$0 з Майклом Щуром.
(16+).
17:30 Д/с «Свiт дикої природи».
18:20,4:25 Тема дня.
19:55 Д/с «Суперчуття».
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+).
2:10 Погода.

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:25 Еврика!
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 «Грiм у тропiках».
(16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:40,16:20 Х/ф «Нацiональна
безпека». (16+).
16:50 Х/ф «Повiтряний маршал». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:15 Анти-зомбi.
21:25 «На трьох». (16+).
23:30 Х/ф «Оселя зла 3: Вимирання».
(16+).
1:15 Х/ф «Дилер». (18+).
2:35 Т/с «Поганий хороший коп».

(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».
11:15,11:50,12:20,12:35,3:40 «Любий,
ми переїжджаємо».
13:10 «Одруження наослiп 4».
14:45 «Свiт навиворiт 8».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
(12+).
21:45 «Право на владу».
0:00 Комедiя «100 мiльйонiв євро».
(16+).
1:45 Комедiя «Татусi без шкiдливих
звичок». (16+).

СТБ

5:15,20:15,22:40 Т/с «Проти течiї».
(16+).
7:00 Все буде добре!
8:45 МастерШеф. Кулiнарний
випускний. (12+).
12:05,12:25,14:50,15:45 Т/с «Коли ми
вдома».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:15 СуперМама.
19:15 Один за всiх. (16+).
22:55 Т/с «Пiзнє каяття». (16+).
0:40 Х/ф «Єсенiя».

Iнтер

3:35 «Орел i решка. Шопiнг».
4:55 «Телемагазин».
5:25,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:10 Т/с «Мене звуть Мелек». (12+).
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
(12+).
13:50,14:45,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок.
Вiдлуння вiйни».
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+).
0:50 Х/ф «Iноземка».

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/ф.
7:20 Вар`яти. (12+).
9:30 Т/с «Грiмм». (16+).
11:50 Х/ф «Артур i вiйна двох свiтiв».
13:30 Гастарбайтери.
19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Синя безодня». (16+).
22:40 Х/ф «Атлантида». (16+).
0:40 Т/с «Загубленi». (16+).
2:05 Зона ночi.
2:10 Служба розшуку дiтей.
4:20 Абзац.

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 Мiсiя: краса.
10:20,4:10 Реальна мiстика.
12:50 Т/с «Пугач». (16+).
14:45,15:30 Т/с «Жiночий лiкар». (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Iнша», 8 i 9 с. (12+).

БЛАНК ПЕРЕДПЛАТИ НА 2020 РІК

23:20 По слiдах.
0:00 Т/с «Вибираючи долю», 1 i 2 с.
(12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Вибираючи долю». (12+).

П`ятниця, 12 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 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 Суспiльна студiя.
Марафон.
16:20 Телепродаж.
16:50,3:55 Перша шпальта.
17:25 VoxCheck.
17:30 Д/с «Свiт дикої природи».
18:20,4:25 Тема дня.
19:20 Д/с «Боротьба за виживання».
19:55 Д/с «Суперчуття».
21:35,23:55,2:50,5:50 UA:Спорт.
21:45 Свiтова медицина. Китай медична справа монахiв-воїнiв.
22:15 Свiтова медицина. Китай медицина сотнi трав.
22:45 Свiтова медицина. Камбоджа клiнiка Тонлесап.
0:00 Схеми. Корупцiя в деталях.
2:10 Погода.

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:30 Служба розшуку дiтей.
4:35,1:00 Факти.
4:55 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.
9:50 Анти-зомбi.
10:45 Х/ф «Прибульцi».
12:45,15:45 Факти. День.
13:20 Х/ф «Прибульцi в Америцi».
14:50,16:20,22:45 «На трьох». (16+).
17:25,20:05 Дизель-шоу. (12+).
18:45 Факти. Вечiр.
1:40 Х/ф «Грiм у тропiках». (16+).

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,4:1
0 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,11:50,12:20,12:35,13:10,3:25
«Любий, ми переїжджаємо».
13:45 «Одруження наослiп 4».
15:35 «Свiт навиворiт 8».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 «Лiга смiху. Дайджест».
22:15 «Вечiрнiй квартал».
23:30 Х/ф «Хронiки Нарнiї: Пiдкорювач
свiтанку».
1:40 Комедiя «100 мiльйонiв євро».

(16+).
5:10 «Свiтське життя».

СТБ

5:15,20:50,22:40 Т/с «Проти течiї».
(16+).
7:00,19:00 Наречена для тата 3. (12+).
8:55,14:50,18:15,23:30 Т/с «Слiпа».
(12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.

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».
(12+).
13:50,14:45,15:40,23:45 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок.
Вiдлуння вiйни».
18:00,1:35 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».
3:05 «Чекай на мене. Україна».

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/ф.
7:20 Вар`яти. (12+).
10:20 Половинки. (16+).
12:00 Топ-модель по-українськи. (16+).
17:00 Х/ф «Роман з каменем».
19:00 Х/ф «Перлина Нiлу».
21:00 Х/ф «Синя безодня 2». (16+).
22:40 Х/ф «Щелепи». (16+).
0:10 Т/с «Загубленi». (16+).
1:55 Служба розшуку дiтей.
2:00 Зона ночi.
5:10 СтендАп Шоу.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
9:15 Мiсiя: краса.
10:20,4:00 Реальна мiстика.
12:50 Т/с «Пугач». (16+).
14:45,15:30 Т/с «Жiночий лiкар». (16+).
20:10 Гучна справа.
21:00 Свобода слова Савiка Шустера.
0:00 Т/с «Ноти любовi», 1 i 2 с. (12+).
1:45 Телемагазин.
2:15 Т/с «Ноти любовi». (12+).

Субота, 13 червня

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,2:30,5:30 Новини.
9:30 Х/ф «Марiя Терезiя», 1 с. (16+).
11:40 М/с «Чорний пiрат».
12:05 Цифрове мiстобудування.
12:30 Вiртуальна реальнiсть.
13:00 Свiтова медицина. Китай медична справа монахiв-воїнiв.
13:30 Свiтова медицина. Китай медицина сотнi трав.
14:00 Свiтова медицина. Камбоджа клiнiка Тонлесап.
14:25 Телепродаж.
15:00 Країна пiсень.
16:00 «Фермер шукає дружину».
17:00 Втеча до iдеального мiста.
18:00 Т/с «Максимiлiан та Марiя
Бургундська». (16+).
20:00 Д/ф «Острови: Азорськi острови.
Акули, кити, манти».
21:20 «Крихка свобода». Спецпроєкт.
22:35 «Марiуполь. Протистояння».
23:35 «Синдром вiйни. Я повернувся».
(16+).
0:30 Святi та грiшнi.
1:25 #ВУкраїнi.
2:20 Погода.
2:50 Енеїда.
3:45 Сильна доля.
4:35 Бюджетники.

ICTV

4:25 Скарб нацiї.
4:30 Еврика!
4:40 Факти.
5:05 «На трьох». (16+).
5:55 Перше, друге i компот!
6:50 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».
10:05,13:00 Т/с «Поганий хороший
коп». (16+).
12:45 Факти. День.
15:05 Х/ф «Електра». (16+).
16:50 Х/ф «Шибайголова». (16+).

18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «На драйвi». (16+).
21:20 Х/ф «Ганна. Досконала зброя».
(16+).
23:20 Х/ф «Оселя зла». (18+).
1:00 Х/ф «Оселя зла 2: Апокалiпсис».
(18+).
2:35 Х/ф «Оселя зла 3: Вимирання».
(16+).

Канал «1+1»

6:15,7:00,4:40 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 «Свiт навиворiт».
13:25 Мелодрама «Привид». (16+).
15:55 Х/ф «Три горiшки для
Попелюшки».
17:40 Комедiя «Iван Васильович
змiнює професiю».
19:30,5:20 «ТСН».
20:20 «Чистоnews».
20:30,21:45 «Вечiрнiй квартал».
23:20,0:20 «Свiтське життя».
1:15 «Лiга смiху. Дайджест».
2:45 Комедiя «Татусi без шкiдливих
звичок». (16+).

СТБ

5:15 Т/с «Проти течiї». (16+).
7:05 Т/с «Коли ми вдома».
8:55 Неймовiрна правда про зiрок.
9:50 Т/с «Папаньки 2». (12+).
14:55 СуперМама.
19:00 МастерШеф. Професiонали 2.
(12+).
21:25 Х-Фактор 10.
0:15 Х-Фактор.

Iнтер

4:30,2:40 «Орел i решка. Шопiнг».
5:05 «Телемагазин».
5:35 М/ф.
6:35 «Слово Предстоятеля».
6:40 Х/ф «Любочка».
8:00 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10:00 «Корисна програма».
11:00 Х/ф «Сiм няньок».
12:30 Х/ф «Бронзовий птах».
16:00 Х/ф «Дiамантова рука».
18:00,20:30 Т/с «Слiдчий Горчакова».
(12+).
20:00 «Подробицi».
22:35 Концерт «Хору Турецького».
0:20 Х/ф «Влiтку я вiддаю перевагу
весiллю». (16+).
2:10 «Подробицi» - «Час».
3:50 «Орел i решка. Карантин».

Новий канал

5:55,7:35 Kids` Time.
6:00 М/ф «Ману».
7:40 Таємний агент.
9:00 Вар`яти. (12+).
11:20 Хто зверху? (12+).
15:00 Х/ф «Загублений свiт». (16+).
17:00 М/ф «Хороший динозавр».
18:30 Х/ф «Нова Людина-павук». (16+).
21:00 Х/ф «Нова Людина-павук:
Висока напруга». (16+).
23:40 Х/ф «Мiлина». (16+).
1:10 Т/с «Загубленi». (16+).
2:00 Зона ночi.
5:00 СтендАп Шоу.

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,3:25 Реальна мiстика.
9:50 Т/с «Iнша», 1-5 с. (12+).
15:20 Т/с «Iнша», 6 i 7 с. (12+).
16:45 Т/с «Шукаю тебе», 1 i 2 с. (12+).
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Шукаю тебе». (12+).
23:15 Т/с «Протистояння», 1-3 с. (12+).
1:45 Телемагазин.
2:15 Т/с «Протистояння». (12+).

Недiля, 14 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 Свiтовi чемпiонати. Огляд.
14:25 Телепродаж.
15:00 UA:Фольк.

16:00 «Фермер шукає дружину».
17:00 Втеча до iдеального мiста.
18:00 Т/с «Максимiлiан та Марiя
Бургундська». (16+).
20:00 Д/ф «Острови: Азорськi острови.
Люди, фауна, спосiб життя».
21:20 #@)?$0 з Майклом Щуром.
(16+).
22:00 Х/ф «Голгофа». (16+).
0:30 Сильна доля.
1:25 UA:Фольк. Спогади.
2:20 Погода.
2:50 Бюджетники.
3:45 #ВУкраїнi.
4:35 Святi та грiшнi.

ICTV

4:55 Скарб нацiї.
5:05 Еврика!
5:10 Факти.
5:35 Анти-зомбi.
6:25,8:10 Громадянська оборона.
7:15 Секретний фронт.
9:05 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12:45 Факти. День.
13:00 Х/ф «С.В.О.Т.: В облозi». (16+).
14:40 Х/ф «Ганна. Досконала зброя».
(16+).
16:40 Х/ф «На драйвi». (16+).
18:45 Факти тижня.
20:30 Х/ф «Сiкарiо». (16+).
22:50 Х/ф «Сiкарiо 2: Проти всiх».
(16+).
1:00 Х/ф «Дилер». (18+).
2:35 Х/ф «Фунт плотi». (18+).

Канал «1+1»

6:15,7:05 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:25,2:25 «Свiт навиворiт».
14:50,0:35 Бойовик «Облога». (16+).
17:00 Бойовик «Не впiймали - не
злодiй». (16+).
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 Бойовик «Сек`юрiтi». (16+).
22:45 Бойовик «Шафт». (16+).

СТБ

5:25 Х/ф «Вiдпустка за власний
рахунок».
7:55 Х/ф «Бiлi Роси».
9:40 Хата на тата. (12+).
11:20 Т/с «Папаньки 2». (12+).
16:35 МастерШеф. Професiонали 2.
(12+).
19:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
(16+).
19:55 Один за всiх. (16+).
22:15 Я соромлюсь свого тiла. (16+).
1:50 Вагiтна у 16. (16+).

Iнтер

4:30,10:00 «Орел i решка. Чудеса
свiту 2».
5:20,11:00 «Орел i решка. Iвлєєва vs.
Бєдняков».
6:05 М/ф.
6:10 Х/ф «Ульзана».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
12:00 Т/с «Таїсiя». (12+).
15:50 Х/ф «Ательє Фонтану - сестри
моди».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Зелена книга».
23:00 Х/ф «Дiамантова рука».
0:55 «Речдок».

Новий канал

6:00 Вар`яти. (12+).
6:50 Аферисти в мережах.
8:35,10:15 Kids` Time.
8:40 М/ф «Книга життя».
10:20 Х/ф «Загублений свiт». (16+).
12:20 М/ф «Хороший динозавр».
14:00 Х/ф «Нова Людина-павук». (16+).
16:20 Х/ф «Нова Людина-павук:
Висока напруга». (16+).
19:00 Х/ф «Я - номер чотири». (16+).
21:00 Х/ф «Телепорт». (16+).
22:40 Х/ф «Цунамi 3D». (16+).
0:20 Т/с «Загубленi». (16+).

Канал «Україна»

5:45 Сьогоднi.
6:45 Мiсiя краса.
8:50 Т/с «Пробач». (16+).
13:00 Т/с «Вiдчайдушний
домогосподар».
17:00 Т/с «Будь що буде», 1 i 2 с.
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с «Будь що буде». (12+).
23:00 Т/с «Доля на iм`я Любов», 1-3
с. (12+).

Втрачений військовий квиток, виданий Микитівським райвійськкоматом м.
Горлівка Донецької обл. на ім’я Панков Ігор Євгенович, вважати недійсним.
Втрачений додаток до атестата 02 АП № 162061, виданий Ірпінською загальноос
вітньою школою І-ІІІ ст. № 1 ім. А.С. Макаренка у 2005 році на ім’я Шихалієва Емма
Аліївна, вважати недійсним.
Втрачений диплом бакалавра КХ № 36887118, виданий Переяслав-Хмельницьким
державним педагогічним університетом ім. Григорія Сковороди у 2009 році на ім’я
Шихалієва Емма Аліївна, вважати недійсним.
Втрачений додаток до диплома 12 ВД № 369562, виданий ПереяславХмельницьким державним педагогічним університетом ім. Григорія Сковороди у
2009 році на ім’я Шихалієва Емма Аліївна, вважати недійсним.

05.06.2020 року 0 15-30 год. відбудеться встановлення та погодження меж зе
мельної ділянки в натурі (на місцевоссті) за проектом землеустрою щодо від
ведення земельної ділянки у власність гр. Нечипоренко Валентині Іванівні по
вул.Степовій в селищі Гостомель Київської області. Просимо з’явитися для по
годження меж та підписання Акту прийомки-передачі міжових знаків на збе
рігання власників суміжних земельних ділянок з кадастровими номерами:
3210945900:03:001:0070, 3210945900:01:042:0093 та суміжних землекористувачів
гр.Стриженко В.І., Жугастрова С.В.
01.06.2020 року 0 11-00 год відбудеться встановлення та погодження меж зе
мельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення межових знаків земель
ної ділянки за проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки у влас
ність гр. Денисенку Д.І. за адресою: смт. Гостомель по вул. Свято-Покровській.
Просимо з’явитися для погодження меж та підписання Акту прийомки-передачі
межових знаків на зберігання власника суміжної земельної ділянки гр. Олійника
В.А. (кадастровий номер 3210945900:01:060:0068)
01.06.2020 року 0 11-30 год відбудеться встановлення та погодження меж зе
мельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення межових знаків земельної
ділянки за проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Літинському В.В. за адресою: смт. Гостомель по вул. Озерній, 66-а. Просимо
з’явитися для погодження меж та підписання Акту прийомки-передачі межових
знаків на зберігання власника суміжної земельної ділянки гр. Дзусенка П.І. (када
стровий номер 3210945900:01:071:0042) та гр. Степаненко К.А.
01.06.2020 року 0 12-00 год відбудеться встановлення та погодження меж зе
мельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення межових знаків земельної
ділянки за проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Барабаш В.Г. за адресою: смт. Гостомель по вул. Свято-Покровській. Просимо
з’явитися для погодження меж та підписання Акту прийомки-передачі межових
знаків на зберігання власника суміжної земельної ділянки гр. Котула А.М. та/або
Котула О.В. (кадастровий номер 3210945900:01:060:0047)
ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник):фізична особа Томін Микита Олександрович.
Поштова і електронна адреса: м. Буча, вул. Л.Ревуцького, буд. 50, тел. +38-098533-53-39.
2. Місце розташування майданчиків будівництва: м. Ірпінь, вул. Українська, 1-б/1.
3. Характеристика діяльності: багатоквартирний житловий будинок. Належить
до об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку.
4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: розвиток житлово
го фонду та створення робочих місць.
5. Потреби в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земельних - 0,3106 га у приватній власності;
енергетичних - електроенергія згідно ТУ,
азопостачання згідно ТУ;
водних - згідно ТУ від міських інженерних мереж.трудових - згідно ПОБ та ТХ.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації): згідно ПОБ та ГП.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: відсутні.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: не
потрібна.
9. Можливі впливи планової діяльності (при будівництві й експлуатації) на на
вколишнє середовище:
клімат і мікроклімат - не впливає;
повітряне - вплив в межах нормативів;
водне - не впливає;
ґрунт - впливає при будівельних роботах;
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – впливає;
навколишнє соціальне середовище (населення) – впливає;
навколишнє техногенне середовище– впливає.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації,
знешкодження або безпечного захоронення: відходи виробництва відсутні.
11. Обсяг виконання ОВНС: в повному обсязі.
12. Участь громадськості: зі зверненнями та пропозиціями звертатися до
Ірпінської міської ради протягом 30 днів за адресою: вулиця Шевченка, 2А,
Ірпінь, Київська обл., 08200, тел. (04597) 61-407, час звернень з 9:00 по 17:00.
06.06.2020 року о 13-00 годині відбудеться встановлення та погодження меж зе
мельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення межових знаків земельної
ділянки у власність гр. Кочури О.В. за адресою: смт Ворзель пров. Ворзельський, 17.
Просимо з’явитися для погодження меж та підписання акта прийому-передачі
межових знаків на зберігання власників суміжних земельних ділянок: Комаренко
М.Г., Савчук М.Ф., Бондар Р.П.
Втрачений дозвіл на перевезення вантажів територією Польщі, №4741777,
отриманий 05 грудня 2019 року на вантажний автомобіль АА9517ТМ, причеп
АА7937ХК на компанію ТОВ «СП Євротрейд» пункт видачі дозволу м. Бориспіль,
вважати недійсним.

Мін’юст роз’яснює

Полегшується реєстрація ФОП

Починаючи з 1 червня змінюється форма заяв, що подаються для реєстрації фізичної особи-підприємця.

Я

к повідомляє відомство, з метою
спрощення реєстраційної процеду
ри, забезпечення зручного та інтуїтив
ного пошуку необхідної форми заяви,
полегшення та прискорення процесу
заповнення відповідних документів
Міністерство юстиції України затвер
дило нові форми заяв для форми ре
єстрації ФОП. Вони почали діяти з 1
червня 2020 року.
Так, замість 24-х форм заяв з 1 черв
ня 2020 року буде використовуватися

лише дев’ять – вони згруповані пере
важно за видом особи, щодо якої про
водяться реєстраційні дії.
Також тепер незалежно від дій, які не
обхідно провести, наприклад, щодо фі
зичної особи – підприємця (реєстрація
фізичної особи – підприємця, включен
ня відомостей про фізичну особу – під
приємця до реєстру, зміни відомостей
чи припинення), завжди подається одна
затверджена форма заяви.

ВАРТО ЗНАТИ

Автоматична
відеофіксація
порушень ПДД

Система автоматичної фотовідеофіксації, що запрацювала в Україні з 1
червня, зараз фіксує тільки перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів.

П

ро це повідомив заступник міністра
внутрішніх справ України Антон
Геращенко.
Він пояснив, що фактом порушення є
перевищення встановлених обмежень
швидкості руху транспортних засобів
більш як на 20 км/год. (+2 км/год – до
датковий бонус на похибку вимірюваль
ного приладу «Каскад», узагалі ДСТУ
дозволено похибку для такої категорії
приладів до ±3 км/год.).
«Який розмір штрафу? 255 грн – у разі
перевищення встановлених обмежень
швидкості руху більш як на 20 км/год.,
але не більше 50 км/год.; 510 грн – у разі
перевищення встановлених обмежень
швидкості руху більш як на 50 км/год.
Штраф зменшується на 50 відсотків,
якщо його сплачено протягом 10 банків
ських днів з моменту отримання поста
нови», – зазначив заступник міністра.

Дізнатися про факт фіксації порушення
можна за допомогою СМС-повідомлення
або електронної пошти, якщо подано
відповідну заяву в МВС, на офіційних
веб-сайтах МВС або Нацполіції в ме
режі Інтернет, від листоноші, який до
ставляє постанову за місцем реєстрації
правопорушника, або від представників
органів Державної прикордонної служби
України, які вручають постанову при пе
ретині кордону – іноземцям та особам без
громадянства, які ввозили транспортний
засіб на територію України, зареєстрова
ний за її межами.
Камери встановлені в місті Києві та
на автомагістралях Київської області.
Згодом відеокамери поступово будуть
встановлювати і по всій Україні.
На автомагістралях це відбуватиметь
ся за рахунок держави, у містах та ОТГ –
за рахунок місцевих бюджетів.

Через додаток «Дія» тепер можна
зчитувати QR-коди

Через додаток онлайн-порталу державних послуг «Дія» тепер можна зчитувати QR-коди, аби перевірити дійсність документа.
ро це повідомив віцепрем›єр, мі
ністр цифрової трансформації
Михайло Федоров.
«QR документа в «Дії» перевіряєть
ся смартфоном, для цього не потрібно
окремих інструментів чи програм. Але
для більшого комфорту ми додали рі
дер QR-кодів одразу в «Дії» — переві
ряйте цифрові документи будь-яким
способом», — розповів Федоров.
Він зазначив, що новий функціонал
працює миттєво. Аби він з’явився, до
«Це не тільки зручно, але й насамдаток потрібно оновити до версії 1.9.0. перед безпечно. Як і завжди — запит
Також у ній доопрацювали push-пові надійде просто до реєстру та відобрадомлення, їхнє налаштування та інші зиться вся інформація», — каже мі
технічні деталі.
ністр.

П

06.06.2020 року о 15 -00 години відбудеться встановлення та погодження меж
земельної ділянки в натурі( на місцевості) та закріплення межових знаків зе
мельної ділянки у власність гр. Дудка І.І. за адресом м. Буча по вул. Пушкінська.
Просимо з’явитися для погодження меж та підписання акту прийому передачі
межових знаків на зберігання власника суміжної земельної ділянки.
06.06.2020 року о 15 -00 години відбудеться встановлення та погодження меж
земельної ділянки в натурі( на місцевості) та закріплення межових знаків земель
ної ділянки у власність гр. Дудка А.Ю. за адресом м. Буча по вул. Пушкінська.
Просимо з’явитися для погодження меж та підписання акту прийому передачі
межових знаків на зберігання власника суміжної земельної ділянки.
Втрачений атестат КХ № 26238147, виданий Ірпінською загальноосвітньою школою І-ІІІ ст.
№ 1 ім. А.С. Макаренка у 2005 році на ім’я Шихалієва Емма Аліївна, вважати недійсним.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

05.06.2020 року 0 15-00 год. відбудеться встановлення та погодження меж земель
ної ділянки в натурі (на місцевоссті) за проектом землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Яроповецькій Вірі Михайлівні по вул.Степовій
в селищі Гостомель Київської області. Просимо з’явитися для погодження меж
та підписання Акту прийомки-передачі міжових знаків на зберігання власників
суміжних земельних ділянок з кадастровими номерами: 3210945900:01:042:0091,
3210945900:01:042:0098 та суміжного землекористувача гр.Стриженко В.І.
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діловий тиждень

№ 22 від 4 червня 2020 року
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Суспільство
Скільки коронавірус
продовжує жити в повітрі
після розмови

Здатність вірусу Covid-19 затримуватись у повітрі є головним аргументом того, чому потрібно носити захисні маски.
ікрокраплі, що виділяються під
час звичайної розмови, і які міс
тять коронавірус Covid-19, можуть
залишатися у відкритому повітрі до 14
хвилин.
Про це свідчать результати дослі
дження Національного інституту охо
рони здоров’я США, пишуть Факти
ICTV:
– За хвилину гучної розмови утво
рюється щонайменше 1 тис. таких мі
крокрапель, які тримаються в повітрі
більше 8-ми хвилин, а в деяких випад
ках – до 14, – йдеться у повідомленні.
Експеримент проводився за участі
добровольців, які під наглядом спе
ціальних лазерів говорили різні сло
восполучення та фрази. Лазери тим
часом фіксували, як довго мікрокра
плі можуть протриматися у повітрі.
Науковці зазначили, що в дослідженні
не враховувалися такі фактори, як змі
на температури та рух повітря.
Важливим висновком експерименту
є те, що вірус Covid-19 здатен затри
муватись у повітрі. А це означає, що
носіння захисних масок справді має
значення.

В Україні запрацював громадський транспорт, відкрилися ресторани, фітнес-центри. Але при цьому ризик зараження Covid-19 все ще залишається
високим. Як же мінімізувати небезпеку?

М

Їжте на здоров’я!

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

Як зменшити ризики зараження
коронавірусом

Працюючи вдома, постійні перекуси стали традицією та першими
дзвіночками попередження про
переїдання.
така проблема не тільки у тих, хто пра
цює в домашніх умовах. Це стосується
всіх людей, які протягом дня перебувають
у помешканні. І неважливо, що саме стає
причиною переїдання: голод, емоційна на
пруга чи просто бажання з’їсти щось смач
неньке перед телевізором чи ноутбуком.
І хоч більшість уже має можливість
працювати на звичному робочому міс
ці, проблема зайвих кілограмів ще існує.
Особливо в умовах постійного стресу від
ситуації з пандемією.
Тож варто взяти за звичку кілька правил,
що неодмінно зможуть полегшити життя
не тільки вам, але й вашому організму.
Для початку слід пам’ятати.
Половину порції їжі мають становити
овочі та зелень. Зараз, поки немає сезону
овочів з грядки, можете їсти корисні сала
ти з чорної редьки, капусти, моркви, цибу
лі, листя мікросалатів. Згодом дуже добре
було б вживати всі доступні овочі по мірі
їхнього дозрівання.
Обов’язково намагайтеся снідати.
Багато людей скажуть, що зранку не
їдять, п’ють тільки каву. Та хочеться попе
редити всіх, хто не снідає, – це шкідливо
для вашого здоров’я. Саме вранці найваж
ливіший прийом їжі. Він має бути найсит
нішим, тому що організму треба поповни
ти запаси сил та енергії.
Солоденькому НІ.
Наступне правило може засмути всіх
любителів солодощів. Однак здоров’я та
гарний вигляд варті того, щоб трішки обме
жити споживання випічки, цукерок тощо.
Ніхто не каже про те, щоб взагалі відмови
тися від смаколиків. Зменшуйте порції та
пам’ятайте, що ваша краса та самопочуття
залежать від кількості тістечок, які ви з’їли.
Енергія і «будівельні» матеріали людини.
Нагадаємо, що крупи, м’ясо, бобові та
обов’язково риба, молочні продукти необ
хідні людському організму. Тому додайте
їх у свій раціон, але не забувайте про міру.
Вода – це життя
Обов’язково пийте багато рідини. Це
не стосується солодких газованих напоїв,
про які взагалі варто забути. Найкраще
пити просту воду та чаї. Будьте обережні з
трав’яними чаями, адже кожна рослина має
свої властивості та в деяких випадках може
негативно вплинути на людський організм.
Бережіть себе та будьте здорові!
Підготувала Тетяна Домарєва

І

Правила не змінилися
Експерти радять по можливості зали
шатися вдома, виходячи, одягати маски
та пам’ятати про гігієну. Втім, в умовах
послаблення заборон і пожвавлення ак
тивностей, вчорашні заборони влади
мають трансформуватися в дещо інший,
свідомий спосіб життя. Адже соціалізу
ватися варто поступово і якомога обе
режніше.
Вибирайте активності просто неба
Зустрітися з друзями на вулиці набага
то безпечніше, ніж запросити їх додому
або зібратися у чиємусь офісі:
– потенційно заражені мікрокраплини
на вулиці мають менше шансів потрапи
ти в організм ще здорової людини;
– на свіжому повітрі легше дотримува
тися рекомендованої дистанції;
– згідно з деякими дослідженнями, уль
трафіолетове проміння і підвищена воло

гість дещо зменшують ризики зараження,
хоча і не здатні їх прибрати повністю.

Маски і дезінфекція
Миття рук з милом – ефективний спо
сіб знищення коронавірусу на шкірі. На
природі ж, де помити руки проблема
тично, допоможуть антисептики, ціни
на які в Україні знизилися в кілька разів.
Наприклад, за 250 грн зараз можна при
дбати 1 літр ефективного розчину, якого
вистачить на кілька місяців.
Наразі науковці все ще сперечають
ся щодо того, наскільки проста медична
маска здатна захистити здорову людину.
Втім, цей засіб принаймні є перепоною
від потрапляння на обличчя великих кра
плин, що виділяються при чханні, кашлі,
а інколи і при розмові. Відповідно до до
сліджень, маски стали важливим чинни
ком, що допоміг сповільнити поширення
хвороби у Японії та Південній Кореї.

Здоров’я
Уникайте скупчень
У місцях, де збирається велика кіль
кість людей, дотримуватися рекомендо
ваної дистанції, звісно ж, нереально. А
ризик у натовпі – величезний. Так, на
сайті Центру з контролю та профілакти
ки захворювань США оприлюднено до
слідження щодо спалаху коронавірусу в
корейському колцентрі.
Хворобою інфікувалися 43,5% праців
ників, що займали 10-й поверх. Схема
поширення захворювання підтверджує:
здебільшого заражалися люди, що пере
бували на мінімальній дистанції один від
одного.
Зважайте на час
Експерти акцентують: якщо вже зва
жилися на зустріч з друзями, це ще не
означає, що прогулянка протягом годи
ни або ж пікнік на цілий день нічим не
відрізняються в плані ризику.
Так, китайські вчені провели дослі
дження спалаху хвороби в одному супер
маркеті міста Ляочена і висновок вия
вився однозначним: тривалість контакту
надзвичайно важлива. І цей момент не
обхідно враховувати людям, що плану
ють денні активності.
Формуйте замкнені кола
контактів
Це одна з популярних стратегій. Люди
домовляються, що спілкуватимуться
чітко обмеженою компанією, а контак
тів зі сторонніми уникатимуть. Звісно,
ця стратегія теж лише зменшує віро
гідність захворіти. Адже люди з одного
кола по-різному ставляться до засобів
індивідуального захисту в публічних
місцях, можуть, наприклад, пити каву і
палити, не миючи рук. Крім того, сум
лінно виконувати правило «не спілку
ватися зі сторонніми понад 15 хвилин»
виконуватимуть не всі учасники таких
компаній.
Втім, це краще, ніж просто вільне спіл
кування без меж.
Досліджувала
Тетяна Домарєва

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (Замовник): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМІ КИЇВ».
Поштова адреса: 01033, м. Київ, вулиця Жилянська,
буд. 31.
Місцезнаходження майданчиків (трас) будівництва
(варіанти): м. Буча, Київська область, в межах вулиць
Депутатської, Амосова, Нове шосе та існуючої АЗС.
Характеристика підприємства (об’єкта): проектом передбачається будівництво торговельного центру в м. Буча
Київської області, в межах вулиць Депутатської, Амосова,
Нове шосе та існуючої АЗС, з поділом на пускові комплекси.
Технічні і технологічні дані: торговельний центр побудований чотирма пусковими комплексами з розміщенням підприємств торгівлі наступних типів: непродовольчі
спеціалізовані магазини з повним або широким асортиментом; один продовольчий магазин з універсальним
асортиментом (супермаркет), а також зони додаткового
обслуговування (бутикові зони та ін.).
4. Соціально-економічна необхідність планової діяльності:
створенні нових робочих місць для населення та відкриття
нового торговельного центру, який створить покращення
умов обслуговування населення міст Буча, Ірпінь, Ворзель,
Київської області, а також покращення соціально-побутових умов населення. Крім того, реалізація проекту призведе до додаткового надходження податків до місцевого
бюджету.
5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земельних: в межах відведеної земельної ділянки 1,9225 га
сировинних: товарний бетон, збірний залізобетон, металопрокат та металоконструкції, пісок, щебінь, цемент та ін.
- з підприємств міст Буча, Київ.
енергетичних: проектом передбачається електропостачання від запроектованої трансформаторної підстанції
(1500 тис. кВт год/рік)
водних: проектом передбачено підключення до централізованого водопостачання та водовідведення, дощова каналізація.
трудових: при експлуатації буде залучено – 192 особи,
при будівництві – 50 осіб.
6.Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуата
ції): доставка будматеріалів та конструкцій автомобільним
транспортом. Потреба в механізмах та будтранспорті ви-

значаєтся в розділі ПОБ. При експлуатації відповідно до
затверджених транспортних схем.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за
варіантами: у проекті будуть враховані екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівельні й територіальні обмеження згідно діючих нормативних документів.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист те
риторії за варіантами: Проектні рішення будуть забезпечувати виконання ДБН та санітарно-гігієнічних норм
та правил, охоронні, відновлювальні та захисні заходи.
Передбачається: благоустрій та озеленення прилеглої території згідно розробленого плану благоустрою території.
9. Можливі впливи планової діяльності (при будівництві і
експлуатації) на навколишнє середовище:
клімат і мікроклімат – відсутні джерела, які впливають
на клімат та мікроклімат
повітряне: при будівництві - тимчасове збільшення концентрації забруднюючих речовин під час роботи будівельної техніки. При експлуатації – не впливає
водне: впливає в межах діючих нормативів
грунт: механічне порушення при проведенні земляних
робіт. Передбачається збереження рослинного шару ґрунту з подальшим його використанням для благоустрою території
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не впливає
навколишнє соціальне середовище (населення): створення
нових робочих місць
навколишнє техногенне середовище: проектні рішення будуть відповідати будівельним вимогам і правилам.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного викори
стання, утилізації, знешкодження або безпечного поховання:
при будівництві об’єкту утворюються відходи – вироблений
ґрунт, будівельні відходи та ін. Проектом передбачений вивіз відходів зразу після їх вилучення. Під час експлуатації збирання, зберігання та передача на утилізацію чи переробку відбуватиметься згідно Закону України «Про відходи».
11.Обсяг виконання ОВНС: в обсязі відповідно до вимог
ДБН А.2.2-1-2003
12. Участь громадськості: публікація в ЗМІ, надання консультацій і роз’яснень протягом 1 місяця з дня опублікування даної заяви в ЗМІ. Адреса – Бучанська міська рада,
08292, Київська обл., м. Буча, вул. Енергетиків 12, тел.
(04597) 49-3-98.

Суспільство

лексій вже давно працює в кампанії
Ілона Маска.
Як повідомляє Space On Ukraine, він
був відповідальним за успішну посадку

Варто знати

Б

атьки в першу чергу намагаються
потурбуватися про дітей, розва
жити їх, чимось зайняти. І забувають
про себе. Однак дорослі не менше ді
тей потребують відпочинку, розваг та
дієвого способу позбутися стресу, що
накопичився. Особливо це важливо
зараз, у час пандемії та довготривалого
карантину.
Зважаючи на обставини, коли ще
закриті кінотеатри, розважальні цен
три, ресторани, клуби, концертні зали,
пропонуємо найбільш зручні способи
та заняття, відповідно до захоплень та
можливостей. Вони допоможуть вам
скинути тягар та полегшити щоденну
ношу відповідальності маленькою роз
рядкою.
Найбільш дієвими способами зняти
стрес як для жінок, так і для чоловіків у
домашніх умовах вважається:

Дорослі теж потребують відпочинку

Позбавляйтеся втоми та роздратування правильно
Рукоділля
Спорт
Це чудовий спосіб боротьби зі стре
Універсальний спосіб зняття стресу,
сом і втомою, можливість переключи зміцнення психіки і організму загалом,
тися, покращити свою пам’ять і роботу підтримання чудової спортивної фор
мозку. Це може бути вишивка, плетіння, ми. Ви можете займатися активними
шиття тощо. Мало хто знає про те, що фізичними вправами вдома, насолод
чоловіки теж займалися в’язанням бага жуючись та нікуди не поспішаючи. А ві
то століть назад. В епоху Середньовіччя деоролики занять на ютуб допоможуть
існували гільдії майстрів. Цікаво, що створити атмосферу присутності трене
в’язали саме чоловіки.
ра й інших любителів спорту.
Малювання
Чудова можливість усвідомити, ви
словити і оформити хвилювання, які
накопичуються і не мають виходу. Або
емоції, з якими ми не можемо розібра
тися. Малюйте будь-що, чим завгодно
та допоможіть організму позбутися
стресу…

ПОГОДА

Читання
Хоча дехто й каже, що книжки вже від
жили своє і потихеньку відходять у мину
ле, однак особисто я вважаю, що гаджети
не замінять паперову книжку. Якщо не
погоджуєтеся із цим – беріть електронну.
Головне – читайте. Кілька годин цього за
няття неймовірно корисні для людини –

Українські
книжки-новинки

З

С

Прогнозують грози і зливи
У червні збільшується у порівнянні
з травнем грозова діяльність, спосте
рігаються град, шквали, сильні дощі та
зливи. Місячна кількість опадів очіку
ється 43-90 мм, в Карпатах та місцями
на Прикарпатті 105-156 мм, що в межах
середніх багаторічних значень.
Сонце і дощі весь місяць
Сайти погоди прогнозують нам дощі
та сонячну погоду, які будуть змінюва
ти один одного. Температурний макси
мум – +30 градусів, мінімум – +8 вночі.
Вчені запевняють:
літня спека буде
Завідувачка відділу прикладної мете
орології і кліматології Українського гід
рометеорологічного інституту ДержНС
і НАН України Віра Балабух впевнена,
що літо 2020 року багато в чому буде схо
жим на попередні: таке ж спекотне, опа

доведений факт. Поглинаючи сторінку за
сторінкою, ви занурюєтеся в інший світ і
забуваєте про проблеми.

Музика
Звукова терапія давно використову
ється для релаксації і відновлення здо
ров’я. Вмикайте свої улюблені компо
зиції та насолоджуйтеся покращенням
настрою та звільненням від негативу.
Чай
Якщо потрібно розслабитися і зня
ти стрес, випийте чашку чорного
чаю з медом. Дослідження вчених з
Університетського коледжу Лондона
показали: у людей, які під час дієти
пили цей напій, рівень кортизолу – гор
мону стресу – знижений. Тобто вони не
нервують через дрібниці і приймають
виважені рішення.
Підготувала Тетяна Домарєва

Читацький клуб

Дощі, сонечко,
спека і заморозки

Укргідрометцентр надав кліматичну характеристику червня.
а інформацією Укргідрометцентру,
середня місячна температура пові
тря становитиме 16-21 °С тепла, в гір
ських районах 9–15 °С.
Абсолютний максимум температури
повітря – 32–39 °С, в гірських райо
нах – 24–31 °С, абсолютний мінімум –
0-7 °С тепла, в окремих районах пів
нічних, східних та західних областей –
0-3 °С морозу, на високогір’ї Карпат –
до 5 °С морозу.

30 травня відбувся запуск пілотова
ного корабля компанії SpaceX з дво
ма американськими астронавтами,
Дугласом Герлі та Робертом Бенкеном.
За запуском та прибуттям ракети на
МКС спостерігало більше ніж 18 міль
йонів людей у всьому світі.
Запуск ракети Falcon-9 відбувся о
22:20 за Київським часом.
У космосі астронавти здійснять ос
танні випробування дітища компанії
SpaceX, які дозволять переконатись,
що Crew Dragon – безпечний для лю
дей космічний транспорт.
Вони проведуть на станції від 30 до
110 днів, а сам корабель Crew Dragon,
за планами, незабаром поверне на
Землю інших астронавтів, що перебу
вають на МКС.
Для Сполучених Штатів це без пе
ребільшення історична подія. Вперше
людей у космос запустила приватна
компанія.
Вікторія Півень,
студентка УГІ

ди нижче норми і різка зміна температур.
Вчена роз’яснила, що виною тому – змі
на клімату через глобальне потепління.
Світовий океан нагріває не підвищена
сонячна активність, а антропогенна
(людська) діяльність, перш за все три
ває викид парникових газів.
Віра Балабух нагадала, що зараз йде
фаза зменшення сонячної активнос
ті, тому ще 5 років тому на Землі мала
б розпочатися фаза похолодання, але
відбувається навпаки, бо людина тепер
впливає на перегрів планети в 10 разів
більше, ніж природа.
«Квітневе і травневе похолодання
внесло корективи в прогнози синоптиків на літо, вони повинні бути менш
жаркими, ніж прогнозувалося раніше,
принаймні перший місяць, – розповіла
нам Віра Балабух. – Але глобальні тенденції зберігаються: літо очікується
теплим і посушливим, з опадами нижче
норми. Середня температура за сезон
буде коливатися від 18-19 °С в північних регіонах до 22-23 °С у південних. Але
в окремі періоди спека може досягати в
Україні +40 °С. Ризик таких температур найвищий у великих містах. Місто
саме створює джерело тепла за рахунок
щільної забудови, великої кількості автомобілів і заасфальтованих територій, малого відсотка зелених зон. Цей
ефект додатково дає до 10 градусів».

Ці твори побачили світ під час карантину, і їх варто почитати.
писок нещодавно надрукованих
книжок не повний. Але варто звер
нути увагу на такі:
Сергій Жадан,
збірка віршів «Список кораблів»
Як зазначив сам
автор, ця збірка – це
шістдесят віршів про
пам’ять, що народ
жуються з любові, та
про вогонь, по якому
лишається ніжність.
Шістдесят
спроб
окреслити світло й
розповісти про по
вітря над містом.
Шістдесят
уривків
чужих розмов, шіст
десят голосів, якими наповнюються
весняні сутінки.
Сергій Жадан,
п’єса «Хлібне перемир’я»
Героями є жителі
Донбасу. У книж
ці описано життя
звичайних людей в
умовах війни, а саме
– події літа 2014
року. Жодне пере
мир’я не здатне за
гоїти завданих ран,
що назавжди зміни
ли життя людей, які
зовсім не збиралися
воювати.
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Уродженець Житомира Олексій Пахунов є старшим розробником програмного забезпечення в компанії Ілона Маска SpaceX, яка 30 травня спрямувала
в космос корабель Crew Dragon.
Falcon 9 ще у 2015 році.
троль за експортом зброї). Фактично
Зараз він працює старшим розробни я можу говорити тільки про те, що вже
є (було) опубліковано в інтернеті й не
ком ПО у групі Flight Software, SpaceX.
Олексій Пахунов родом із Житомира, більше», – зазначив програміст.
У кораблі Crew Dragon усе зроблено за
освіту здобув у Хмельницькому тех
нологічному університеті «Поділля» останнім словом техніки – на контроль
(тепер Хмельницький Національний ній панелі сенсорні екрани замість кно
Університет)
за
спеціальністю пок, в астронавтів елегантні комбінезони
«Комп’ютерні системи та мережі».
замість неоковирних скафандрів. Також
«Навряд чи Університет «Поділля» в кабіні – зручні сидіння та клімат-кон
входить до сотні кращих університетів троль.
світу, але це аж ніяк не заважає йому
Та головне те, що ракета-носій після
випускати таких фахівців, як Олексій запуску повернеться на землю, а потім
Пахунов», – заявили у Space On Ukraine.
її зможуть використати знову. Що дасть
У своєму блозі Пахунов написав, що змогу значно здешевити космічні пере
мав досвід роботи у компаніях Microsoft, льоти.
Google, де працював над Chrome Remote
Якби щось пішло не так, на кораблі
Desktop, а потім перейшов у SpaceX.
спрацювала б система перерваного по
«Окремо уточню щодо запитань про льоту,завдяки якій капсула з астронав
SpaceX. Я дуже мало можу розповісти тами має відділитися від корабля та при
про роботу в компанії. Крім звичайних землитися на парашуті в Атлантичному
заборон на поширення закритої інфор океані.
Підготувала
мації, працівники SpaceX потрапляють
Ірина Паясь
під обмеження ITAR (закон про кон

Вперше у космосі приватний
корабель

Люко Дашвар,
«#ГАЛЯБЕЗГОЛОВИ»
Го с т р о с юже т н а
новинка авторки.
Головною героїнею
книжки є дівчина
Галя. Вона втра
тила все: роботу,
чоловіка та друзів.
Усе тому, що хотіла
допомогти іншим.
Доля
подарувала
Галі цінний урок:
спочатку треба ду
мати про себе.
Оксана Забужко,
«Планета Полин»

У ній зібрано есе
авторки,
написа
ні протягом остан
ніх двох десятиліть.
Книжка має особли
ву структуру: спочат
ку – жіночі портрети,
потім – чоловічі, піс
ля – колективні.

Оксана Забужко,
«Апокриф» (книжку нині лише
передали в друк)
Робота присвячена п’єсам Лесі
Українки. Вона складається з двох
частин: драм Лесі Українки та чоти
рьох розмов про Лесю Українку з гла
вою Української греко-католицької
Церкви Блаженнійшим Святославом
Шевчуком.
Читайте українське та отримуйте за
доволення від якісних книжок.
Підготувала Тетяна ДОМАРЄВА

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

Українець зіграв важливу роль для SpaceX
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наша гордість

№ 22 від 4 червня 2020 року
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Войналович Людмилу Миколаївну,
депутата Бучанської міської ради

Мостіпаку Сергія Васильовича,
депутата Бучанської міської ради

Гоменюк Катерину Леонідівну,
заступника начальника архівного відділу
Бучанської міської ради

Гран-прі –
у Валерії Білоус

Диплом володаря
Гран-прі у Всеукраїнському конкурсі
вокальної та інструментальної
майстерності
«Струни
Поділля» отримала
наша землячка Валерія Білоус.
рофесійне
журі
у складі якого
був народний артист
України Павло Зібров
та заслужений діяч
мистецтв
України
Георгій Курков, високо
оцінило виступ юної
співачки. У свою чер
гу Вінницький коледж
запросив Валерію до
себе на навчання.
А чи скористається цією нагодою Лєра, дізнаємося
згодом.
Пишаємось Валерією та бажаємо їй тільки перемог!

Учасниці співочого колективу «Блиставчанка»
отримали заслужені нагороди за участь у Всеукраїнському вокальному фестивалі-конкурсі
народної творчості «Співоча птаха», що відбувся в місті Олешки (Херсонська обл.)

П

Спів «Горислави»
причарував журі

Талановиті мешканки Бучі Людмила Близнюк та
Ганна Мудра у складі дуету «Горислава» стали лауреатами 1-го ступеню Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Співоча птаха».

Наполеглива праця –
гідна перемога

Під час карантину учні Бучанської дитячої
школи мистецтв ім. Л.Ревуцького, клас викладача Тетяни Макій, наполегливо працювали
та брали участь у дистанційних конкурсах та
виборювали призові місця.
іжнародний дистанційний фестиваль-кон
курс дитячої та студентської творчої молоді
«Соняшник»:
1 місце – Ростислав Мачульський,
2 місце – Ксенія Гащин.

М

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

Успіх «Блиставчанки»

Вітаємо та бажаємо тільки перемог!

Щиро вітаємо
З днем народження, зі святом!

Капітоненка
Володимира Васильовича

Щастя зичимо багато!
Хай завжди збувається
Все, що забажається.
Шлем найкращі
привітання,
Злетів творчих і
кохання,
Щоб були у Вашім домі
Серця, сповнені любов’ю.

Свята і додаткові вихідні
дні у червні

Хоча більшості з нас набридло сидіти вдома під час
карантину, все ж після перерви працювати 8 годин
5 днів на тиждень виявилося важкувато. Тож маємо гарні звістки – червень багатий на вихідні.
першому літньому місяці 2020 року буде два до
даткових вихідні, пов’язані з перенесенням свят на
будні:
– понеділок, 8 червня – після Трійці 07.06.2020;
– понеділок, 29 червня – після Дня Конституції
України 28.06.2020. Тож із 30 календарних днів маємо
20 робочих, і 10 – вихідних: 6-8, 13-14, 20-21, 27-29.
Свята в перший місць літа 2020 року:
6 червня – День журналіста,
7 червня – Трійця,
21 червня – День медичного працівника,
28 червня – День Конституції України,
28 червня – День молоді.

У

Головний редактор: Ірина ЛЕВЧЕНКО
Адреса редакції: 08292, Буча,
вул. Києво-Мироцька, 104-б,
тел.: (04597) 48-305; (098) 468 14 96.

рганізатори та члени журі, як і всі інші, не змог
ли залишитися байдужими до чарівності та жі
ночої краси учасниць, які неймовірно тонко та ду
шевно славлять українську пісню.
Конкурс ще раз підтвердив високу виконавську
майстерність наших талановитих зірок сцени.
Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс
дитячої та студентської творчої молоді «Київська
веселка»:
1 місце – Андрій Басюк,
1 місце – В’ячеслав Довгасенко.
Міжнародний
дистанційний
конкурс
«Мистецтво без обмежень»:
2 місце – В’ячеслав Довгасенко,
3 місце – Ростислав Мачульський,
Диплом учасника – Ксенія Гащин.
Дистанційний конкурс юних виконавців «OnLine
Талант»:
Диплом учасника – В’ячеслав Довгасенко.
Ми переконані, що саме наполеглива праця при
носить успіх.

Бабинці

Здорова водойма –
спільними зусиллями

Рибалки та ті, хто вирощує рибу, знають, що отримати продуктивне поголів’я великих особин
можна тільки в здоровій водоймі. Важливим
способом для підвищення рибопродуктивності
ставків є вапнування.
травні члени ГО «КРЛ «КРУЧА» за власні кошти
здійснили вапнування Заводського ставу однією
тонною негашеного вапна.
Бабинецький селищний голова Андрій Купраш по
дякував громадській організації і розповів:
– Уже два роки рибалки за власний кошт зариблю
ють Заводський став та проводять цілодобове чер
гування з охорони ставу, під час якого слідкують за
тим, щоб біля водойми не порушували норми еколо
гічного законодавства. Вони власним прикладом до
водять, що наш комфорт – у наших руках, і для того,
аби щось змінювати, багато не треба, лише ініціати
ва, віра і рух уперед.
Андрій Купраш разом із членами «КРЛ «КРУЧА»
запросили всіх небайдужих односельчан приєднува
тися до громадської організації, оскільки разом ро
бити добрі справи набагато легше.

У

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

О

Вапно сприяє розвитку корисних бактерій і
переходу нерозчинних та фосфорних, калійних,
кремнієвих та інших сполук в легкозасвоювані,
розчинні, покращує структуру ґрунту, ліквідує
отруйну дію сполук натрію і магнію. Солі кальцію,
що містяться у вапні, потрібні для побудови тканин рослин і тварин. Крім того, негашене вапно
(СаО), яке називають ще паленим вапном, слугує
гарним дезінфікуючим засобом. Його використовують під час боротьби з дрібною бур’янистою
рибою і різними інфекційними та інвазійними
захворюваннями риб. Тож вапно застосовується
в ставках для різних цілей і в кінцевому рахунку
сприяє підвищенню рибопродуктивності.

Велоперегони

Естафету Бучі
підхопили в Бабинцях

Бабинецька громада легка на підйом: уміють
об’єднуватися довкола розв’язання важливих
проблем – у заліку добрих справ: проведення толоки, встановлення фотозон, створення
громади рибалок...

І

ось нова ініціатива. Бабинецький селищний го
лова Андрій Купраш на своїй сторінці у Фейсбук
написав: «Я і наша зовсім юна команда розпочали
виборчі велоперегони.

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

Маршрут Бабинці – Буда-Бабинецька –
Блиставиця – Здвижівка – Рудня – Бабинці, про
тяжністю близько 20 км проїхали на одному дихан
ні (не беручи до уваги пару зупинок біля магазинів
на морозиво)! Запрошуємо дітей приєднуватися до
нашої команди!».
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