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Шановна громадо!

Вітаю із Днем пам’яті і примирення
та Днем Перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні!

8 та 9 травня ми вшановуємо представників покоління, обпаленого вогнем війни – ветеранів, учасників
бойових дій, дітей війни та всіх, чиї долі були понівечені в безжальній воєнній круговерті ХХ століття.

Р

азом з усім світом ми відзначаємо 75-ту річницю капітуляції
нацистів. Для кожного українця
згадки про 1939–1945 роки є дуже
особистими, адже немає жодної
родини, яка не мала б власної історії про ту війну.
У цей день хочу згадати наших
легендарних ветеранів – Івана
Сергійовича Крутька та льотчика-винищувача Івана Яковича
Березнякова, які багато років живили своїм зарядом енергії нашу
громаду та ділилися фронтовими
спогадами. На жаль, обоє відійшли у засвіти – вічна їм пам’ять!
Також прошу кожного з вас
привітати всіх живих свідків війни, для яких 9 травня є дуже важливим днем. Адже цього року ми
вперше відзначаємо річницю дистанційно.
Народ України приніс на вівтар
Перемоги величезні жертви – кожен п’ятий житель нашої країни
віддав своє життя задля свободи
і незалежності рідної землі. Не перелічити подвигів – і бойових, і трудових, здійснених під час Другої світової війни, не перелічити героїв відомих та невідомих, живих та
полеглих.
Події тих днів не повинні згаснути в народній пам’яті.
Про це нагадуватимуть меморіальні дошки, пам’ятники,
обеліски… Та найголовніший меморіал – людська пам’ять,
яку нащадки несуть у вічність у своїх серцях.

ВАЖЛИВО

Стабільна ситуація з поширенням
COVID-19 та відсутність критичної кількості хворих у нас
тільки завдяки вчасним карантинним заходам.
АКТУАЛЬНО

Карантин в Україні
продовжено з пом’якшеннями

Обмежувальні заходи для боротьби з СOVID-19
діятимуть в Україні до 22 травня, однак з 11 травня будуть зняті деякі обмеження.

«К
Сьогодні ми знову змушені боронити власну землю. І
останні роки продемонстрували всьому світу, що український народ не втратив мужності та сили, а учасники
АТО/ООС – гідні сини та онуки Героїв Другої світової.
Висловлюю Вам, дорогі ветерани всіх поколінь, особливу
шану та повагу. За те, що перемогли, і за те, що повернулися
живими. За те, що вмієте по-справжньому цінувати мир!
Анатолій Федорук, Бучанський міський голова

На часі

COVID-19 під
мікроскопом влади

Бучанський міський парк
відкриється 11 травня

У

Ц

Ситуація щодо протидії розповсюдженню коронавірусній інфекції COVID-19, забезпечення
медичних працівників Київщини засобами індивідуального захисту, придбання необхідних препаратів та обладнання, а також проблеми вчасної
виплати заробітної плати медичному персоналу
стали предметом обговорення розширеної наради в Київській обласній раді (КОР).
її роботі взяли участь керівники облради та облдержадміністрації, міські голови міст обласного
значення, уповноважені представники депутатських
фракцій, очільники департаментів КОДА та медичних
закладів області. У роботі взяв участь Бучанський міський голова Анатолій Федорук.
Закінчення на стор. 2.

Президент
України
Володимир
Зеленський:

арантин буде продовжено до 22 травня. Далі ми
будемо дивитися, як рухатиметься пандемія у
світі, як відбуватимуться коливання кривої захворюваності в нас», – сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль
під час засідання уряду.
Однак з 11 травня будуть відкриті для відвідувань
парки, сквери, зони відпочинку. Працюватимуть музеї,
бібліотеки, салони краси, перукарні, стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси, сервіс побутової техніки,
тренування в командних та індивідуальних видах спорту для професійних спортсменів. Але за певних умов,
які вже розроблені і будуть представлені Міністерством
охорони здоров’я України.
Закінчення на стор. 2.

ю чудову новину повідомив Бучанський міський
голова Анатолій Федорук:
«Шановне товариство! Завдяки послабленню карантинних заходів з наступного понеділка для прогулянок
офіційно відкриється Бучанський міський парк та інші
парки і сквери нашого міста».
Закінчення на стор. 3.

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

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

Зараз не варто нехтувати
правилами!

За добу в Україні фіксується 400550 нових випадків COVID-19
и втомилися сидіти вдома, втомилися боятися, мозок звик до
можливої смертельної загрози і… заблокував страх задля власного спокою.
Як наслідок – на вулиці все більше людей, і частина їх без масок, на дорогах,
наприклад у столиці, фіксують затори.
Зауважте: пом’якшення карантинних заходів заплановано з 11 травня
2020 року.
Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги застерігає:
лише за добу 29 квітня в Україні проведено рекордну кількість досліджень
методом ПЛР –7315 тестувань.
У державі загалом проведено більше 144 тисяч досліджень, понад 13
тисяч людей захворіли на COVID-19.
Кожної доби фіксують 400-550 нових
випадків. Більше 300 людей померли.
«Тобто зараз не варто нехтувати
правилами! Щоб все-таки відбулося
пом’якшення обмежувальних заходів, закликаємо вас залишатися вдома та продовжувати дотримуватись умов карантину», – акцентують бучанські лікарі.
Загальна кількість підтверджених
випадків COVID-19 у світі становить
більше 3,7 мільйона. Вилікувались:
понад 1,2 мільйона осіб. Померли:
близько 260 тисяч осіб.
Найбільшими епіцентрами поширення коронавірусної інфекції є:
Сполучені Штати Америки – більше
1,2 мільйона випадків зараження;
Іспанія – більше 253 тисяч випадків;
Італія – більше 210 тисяч випадків;
Велика Британія – майже 200 тисяч
випадків;
Франція – більше 170 тисяч випадків;
Німеччина – майже 170 тисяч випадків;
Росія – більше 165 тисяч випадків
(за добу фіксують близько 10 тисяч);
Туреччина – близько 130 тисяч випадків;
Бразилія – більше 116 тисяч випадків;
Іран – більше 100 тисяч випадків.
Україна перебуває на 32 позиції антирейтингу.
Відзначимо, що в Білорусі зафіксовано близько 20 тисяч випадків зараження в Польщі – близько 15 тисяч.
Україні вдалось уникнути піку захворюваності на COVID-19 завдяки
запровадженню жорсткого карантину.
Але досвід інших країн підказує нам
про важливість дотримання усіх умов
карантину.
«Стежте
за
самопочуттям.
Дотримуйтесь соціальної дистанції.
Тільки від відповідальності кожного
з нас залежить, наскільки швидко закінчиться карантин», – звертається
Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги.
Інформація «БН»

М

Карантин в Україні продовжать
з пом’якшеннями

Закінчення. Початок на стор. 1.
«Ми дозволимо роботу закладів громадського харчування на виніс. Роботу
літніх майданчиків кафе і ресторанів
просто неба у закладах, зареєстрованих
як оператори потужності», – зазначив
Денис Шмигаль.
Також, за його словами, буде дозволена оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами, окрім зон розваг та
харчування, дитячих зон в ТРЦ.
Водночас він зазначив, що поки в
Україні діють карантинні обмеження.
«До 11 травня ми просимо українців
дотримуватися правил, – наголосив
Прем’єр-міністр. – Це не тільки заклики
Уряду, а й наших лікарів, які зараз фактично на передовій. Дуже важливо правильно завершувати процес карантину».

У країнах Європи
В регіонах, де низький відсоток зараження коронавірусною інфекцією, відкрили парки, сквери, починають працювати магазини та кафе і навіть школи.
Маски і дотримання дистанції – обов’язкова умова.
У Німеччині відкривають церкви та
релігійні заклади, ігрові майданчики, музеї та зоопарки.

У 4 регіонах Іспанії дозволили роботу
терас при ресторанах та барах, відкрили
церкви, готелі та маленькі підприємства.
На Кіпрі починають працювати маленькі підприємства і закритими залишаються ТЦ і великі магазини.
У Греції відкривають невеликі магазини, салони краси і церкви.
В Італії відкривають міські парки і
сади. Дозволяють індивідуальні тренування і запрацюють професійні спортивні секції. Під забороною приватні та
публічні вечірки.
В Україні з 1 травня відкрилися продовольчі ринки.
Послаблення карантинних заходів потрібне для підтримки економіки України,

Офіційно
Включити «тумблер терпіння»
Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я
Віктор Ляшко у Facebook зауважив: «Карантин в Україні працює.
Запроваджені профілактичні та
протиепідемічні заходи дали свій
результат. І як би не хотілося всім
нам позбутися цього карантину і
коронавірусу, треба все ж включити
тумблер терпіння. Терпіння, яке дозволить нам вийти з карантину вчасно. А не передчасно».
І додав страшний прогноз Kyiv
School of Economics, що повне скасування карантину без запровадження
обґрунтованих профілактичних заходів – це 120-140 тисяч смертей до кінця вже цього року.
однак вони можуть бути посилені знову
в разі загострення епідеміологічної ситуації. Адже навіть Всесвітня організація
охорони здоров’я (ВООЗ) продовжила
дію глобального режиму надзвичайної
ситуації через коронавірус, який продовжує забирати життя по всьому світу.
«Пандемія залишається надзвичайною
ситуацією для громадської охорони здоров’я», – заявив генеральний директор
ВООЗ Тедрос Аданом Гібреісус під час
брифінгу.

ВАЖЛИВО
України. Вихід із ситуації шукають і органи місцевого самоврядування.

COVID-19 під мікроскопом влади
Закінчення. Початок на стор. 1.
підеміологічна ситуація в області
викликає занепокоєння Це зазначив голова КОР Микола Стариченко.
Протягом доби 4 травня область стала
лідером в Україні з поширення цієї інфекції – 69 випадків.
Незважаючи на виділені з обласного
бюджету кошти, до цього часу чимало
медичних закладів відчувають потребу
в засобах індивідуального захисту, медпрепаратах та обладнанні, що необхідні
для протидії COVID-19.
Також останнім часом Київщина опинилася в епіцентрі уваги через випадки
розповсюдження коронавірусної інфекції в гуртожитках, дитячому будинку

Е

«Надія» та приватному пансіонаті для
осіб похилого віку, що в Броварському
районі.
Водночас присутні висловили занепокоєння станом фінансування медзакладів. Зокрема, заступник голови
облради Ярослав Добрянський вкотре
акцентував увагу на питаннях виплати
заробітної плати медикам.
Про ситуацію, що склалася в області у
зв’язку з впровадженням другого етапу
медичної реформи, зокрема про гострі
проблеми, пов’язані з виплатою заробітної плати медичним працівникам,
КОР поінформувала Верховну Раду
України, Кабінет Міністрів України
та Міністерство охорони здоров’я

Ситуація, що склалася на місцях
Міські голови Бучі, Броварів,
Борисполя, Білої Церкви, Василькова
та Обухова розповіли про ситуацію з
протидії коронавірусній інфекції та
забезпечення роботи медзакладів, що
склалася на місцях. Ці видатки значною мірою фінансуються з місцевих
бюджетів. Досить часто кошти для цього «перекидаються» з інших програм.
Враховуючи недовиконання місцевих
бюджетів, спричинене карантинними
обмеженнями, під загрозою фінансування опинилися інші важливі питання соціально-економічного розвитку та
життєзабезпечення населених пунктів.
Зважаючи на це, пролунала пропозиція
перерозподілити кошти облбюджету та
спрямувати їх безпосередньо на місця.
Підсумки зустрічі
−− створити робочу групу з представників КОР, КОДА, органів місцевого
самоврядування, яка б негайно реагувала на виклики, що постають перед
медзакладами Київщини, органами
місцевої влади з огляду на протидію
розповсюдженню COVID-19.
−− КОДА терміново узагальнити та надати дані про нагальні потреби закладів охорони здоров’я.
−− актуальні питання медичної галузі
найближчим часом буде розглянуто
під час засідань відповідних КОР.
За матеріалами КОР

Добра справа

Погорільцям із Житомирської області
небайдужі бучанці відправили допомогу
Активісти ГО «Бучанська Варта» вже
вдруге відправили допомогу людям,
які постраждали внаслідок масштабної лісової пожежі.
елищний староста смт Личмани Іван
Іванович дуже дякував усім, хто передав необхідні речі через волонтерів.
Нагадаємо: лісові пожежі в Овруць
кому районі розпочалися 16 квітня.
Вогонь перекинувся на людські помешкання. Через це повністю згоріло два
селища – Личмани та Магдин. Місцевих
жителів евакуювали до сусідніх населе-

С

них пунктів. 18 квітня люди повернулися додому. На запитання волонтерів,

чого їм зараз бракує, люди зі сльозами на
очах відповідають: «Своєї хати».

Актуально

Батькам майбутніх першокласників
Починаємо готувати документи
для вступу до 1-го класу 2020/2021
навчального року.
12.05.2020 року Ви можете розпочати оформлення медичних довідок
учня, необхідних для вступу до школи:
про профілактичний огляд (форма №
086-1/о) та форму 063/о «Карта профілактичних щеплень».
Необхідно: звернутися до лікаря,
з яким підписано декларацію, який
спланує проходження медичного огляду Вашої дитини.
Прийом заяв до 1-го класу розпочнеться після закінчення карантину.
Гарантоване зарахування дітей до
1-го класу буде здійснюватися відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти
для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом

З

Міністерства освіти i науки України від
16 квітня 2018 року № 367, зареєстрований у Міністерстві юстиції України
05 травня 2018 р. за № 564/32016.

Першочергово до 1-го класу закладу
загальної середньої освіти зараховуються діти:
−− місце проживання яких чи одного з
батьків на території обслуговування
закладу освіти підтверджене документально;
−− які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі;
−− чи дітьми працівників цього закладу
освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (у
разі його наявності).
У дистанційному та телефонному режимі Ви можете отримати інформаційно-консультативні послуги:
• (04597) 49-704 – начальник відділу
освіти;
• (04597) 49-704 – заступник начальника відділу освіти;
• E-mail: osvita@bucha-rada.gov.ua

Випускники в Україні можуть змінити місце складання ЗНО

З 6 до 18 травня можна буде змінити вказане під час реєстрації для участі в ЗНО місце його складання. Таку
можливість надає Міністерство освіти і науки учасникам, місце проживання та заклад освіти яких знаходяться
в різних областях, або ж на відстані понад 150 кілометрів одне від одного. Відповідний лист МОН надіслало
керівникам закладів освіти 4 травня 2020 року.
чні шкіл-інтернатів, закладів
живання або перебування учасників.
професійно-технічної, фахової
Змінити місце складання ЗНО учаснипередвищої та вищої освіти, які на час
ки можуть, звернувшись до керівника
карантину поїхали додому в іншу обсвого закладу освіти та вказавши місце
свого перебування у час проходження
ласть або на велику відстань від свого
сесії ЗНО. Керівники закладів освіти зі
закладу освіти, можуть мати незручсвого боку мають внести зміни до реєності з доїздом до населеного пункту,
вказаного ними раніше під час реєстраційних даних.
Докладна інформація щодо процестрації. Тому ми даємо їм можливість
скласти тестування в найближчому
дури зміни місця складання ЗНО роздо них пункті проведення ЗНО», – заНове місце складання ЗНО може міщена в «Кабінеті керівника закладу
значила в.о. міністра освіти і науки бути в населеному пункті, який мак- освіти» на вебсайті Українського ценЛюбомира Мандзій.
симально наближений до місця про- тру оцінювання якості освіти.

«У

Пункти прийому
вторсировини працюють

Екологія

Нещодавно ці підприємці отримали дозвіл вести свій бізнес. Тож тепер позбутися скляних і пластикових пляшок,
різноманітної макулатури, картону, а в екопунктах ще й
плівки, алюмінієвих баночок, ПЕТ-пляшок, склобою можна
без шкоди для довкілля.

Н

агадаємо, що вторинну сировину використовують у різних
галузях промисловості, із неї роблять різноманітні товари,
і цим самим рятують нашу планету від сміття.
Адже сміттєзвалища поступово переповнюються і з часом
стають загрозою для чистоти повітря, ґрунтів, рік та озер – загрозою для довкілля.
На вулиці Горького, 8 у Бучі пункт прийому вторсировини
відкрито з 7:00 до 16:00, вихідний - понеділок.
Екологічне підприємство Рада, відповідно до їх сторінки у
соцмережі, купує: макулатуру, ПЕТ-пляшку, склобій, термоусадку, метал (бляшану та алюмінієву баночку).
Обслуговує: пр одуктові бази, товарні склади, магазини, аптеки, ОСББ, торгівельні комплекси. Самовивезення здійснюється транспортом підприємства (від 500 кг), або можна доставити їм вторсировину особисто (за домовленістю). Розрахунок
на картку банку. Невеликі об’єми (вторсировину посортовану,
чисту, суху) можна здати за адресою: м. Буча, вул. Яблунська, 99
(колишня Кірова), за попередньою домовленістю.
Якщо ви маєте такі старі речі, які зазвичай не знаєш куди
діти: телевізори, шини, батарейки, люмінесцентні лампи, їх

теж можна здати на вул. Яблунській, 99. Пункти прийому вторсировини працює без вихідних з 8.00 до 18.00. Усі довідки за
телефонами: (098) 366 52 62 та (044) 233 64 33

Екопункти
Буча, вул. Вокзальна, 73 – без вихідних з 7.00 до12.00.
Телефон для довідок: (067) 429 64 44 та (093) 118 71 94 – Тетяна
Анатоліївна.
Буча, вул. Нове Шосе, (біля 17 будинку) – ПН -ПТ з 9.00
до16.00, СБ з 9.00 до 13.00; НД – вихідний. Телефон для довідок: (098) 963 89 38 – Любов Василівна.
Ворзель, вул. Курортна, 17.

На часі

Бучанський ринок, що біля
ТЦ «Пасаж» і пошти, працює

«Кооператор – сервіс» відкрив свої двері для відвідувачів.
а вході волонтер ГО «Я-Бучанець»
вих місцях натягнуті плівки між провимірює всім температуру, а прадавцями і покупцями. Деякі місця ще
готують до відкриття – їх обладнують
цівник ринку суворо стежить за кількізахисними екранами.
стю відвідувачів, які входять всередину,
Бучанський міський голова Анатолій
та за наявністю на їх обличчях масок/
Федорук закликав:
респіраторів. Засоби для дезінфекції є
«Прошу продавців і покупців дотрина вході, а також біля торгових місць.
На ринку відкрилися не всі точки
муватися правил карантину, щоб відпродажу – це продовольча продукція,
новлення торгівлі стало для всіх безпобутова хімія, зоотовари. На торгопечним процесом».

Н

Напередодні відкриття комісія проінспектувала готовність продовольчого ринку до роботи в режимі відповідно до вимог Міністерства охорони
здоров’я.

Бучанський міський парк
відкриється 11 травня

Закінчення. Початок на стор. 1.
гідно з постановою уряду, з 11 травня
почнуть працювати:
• парки, сквери, зони відпочинку;
• музеї, бібліотеки;
• тренування в командних видах спорту
для професійних команд на закритих
базах;
• сервіс побутової техніки;
• стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси;
• салони краси, перукарні;
• оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами, крім зон розваг
та харчування і дитячих зон у торгово-розважальних центрах;
• заклади громадського харчування на
виніс;
• літні майданчики кафе та ресторанів
просто неба в закладах за умови забезпечення санітарних та протиепідемічних заходів, а саме: не менше 1,5
метра між столами та одно-двомісного
розміщення клієнтів за одним столом,
забезпечення персоналу та відвідувачів
засобами індивідуального захисту.
Інші анонсовані урядом послаблення
для бізнесу можуть бути прийняті на цьому тижні. Маски, антисептики, тримання
дистанції залишаються обов’язковими.

З
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Увага!

Стаціонар Ірпінської
лікарні в Бучі тимчасово
призупиняє роботу

За направленням сімейного лікаря кожен хворий зможе отримувати необхідну медичну
допомогу в медичних закладах
Бородянки чи Вишгорода.
аке рішення ухвалила Ірпінська комісія з ТЕП та НС у зв’язку з тим, що у
двох лікарів медичного закладу діагностували COVID-19.
Захворіли анестезіолог і хірург, які
мешкають в Ірпені та Коцюбинському.
Зараз вони перебувають на лікуванні в інфекційному відділенні в Бучі. Стан лікарів стабільний, захворювання проходить
у легкій формі.
Визначено коло контактних осіб, а це
близько 60 людей, у яких взято біологічні
зразки і надіслано на ПЛР-дослідження.
До кінця тижня мають бути результати
аналізів і саме від цього залежатиме подальший розвиток ситуації.
Продовжують працювати інфекційне
відділення, пологовий будинок, а також
дитяче відділення Ірпінської лікарні.

Т

Змінили правила виклику
«швидкої» у разі підозри
на коронавірус

Центр громадського здоров’я зазначає, що крім викликів, пов’язаних із COVID-19, щодня надходять
повідомлення про інші невідкладні ситуації. Тому відтепер у разі
підозри на COVID-19 людині необхідно повідомити про симптоми,
інформацію щодо подорожей та
можливих контактів із хворим на
нову коронавірусну інфекцію.
«Це потрібно для того, щоб лікарі, які
прибудуть на виклик, мали засоби індивідуального захисту та можливість допомогти», – зауважили в ЦГЗ. У Центрі
додали, що відповіді на всі запитання
щодо стану здоров’я, які не потребують
невідкладної медичної допомоги, можна
отримати в сімейного лікаря.
Нагадаємо, у Бучанському центрі первинної медико-санітарної допомоги працює мобільна бригада медиків для обстеження в разі підозри на коронавірусну
хворобу.

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

«Смерть однієї людини –
це трагедія. А коли
мільйони…»

льотчиків. І саме тоді ми почули, як в
село в’їхали розвідники фашистів. Ось
так і дізналась, що розпочалась війна.
Чоловіків у селі майже не було – їх забрали на фронт. Пішов воювати і батько
Лесі Ушакової.
– Після оголошення війни на другий
день батько пішов воювати на фронт
проти німців, які саме наступали. Під
Києвом тоді відбувся бій і, на превеликий жаль, наші війська були розгромлені. Тисячі хлопців потрапили в полон, і
мій тато разом із ними. Коли всіх полонених відправляли у концтабір, йому
вдалося втекти. Через деякий час батько
розшукав партизанів і залишився з ними
уже до того часу, коли наші війська почали визволяти Київщину в 1943 році.

№ 18 від 7 травня 2020 року
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Спогади місцевої жительки
Лесі Ушакової про страшні
роки війни.

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

П

ам›ять… Це не просто частина історії. Пам›ять – це наша совість, біль,
наша гордість. Пам›ять наших дідів,
батьків і старших братів, пам›ять вічно
молодих солдатів і офіцерів, що мужньо
боролися з ворогом і перемогли, пам›ять
тих, хто поліг смертю хоробрих, пам›ять
всіх, чиї серця обпалила Друга світова
війна. Страшна війна минулого століття,
пекуча рана, яка болить досі чи не в кожній родині України.
Ця війна залишила тяжкі спогади у
серці. Попри велику кількість прожитих років, згадувати про неї все одно
важко усім, хто пережив її. В спогадах
Лесі Петрівни Ушакової про дитинство і
юність є і радість, і туга, адже вони пов’язані зі страшним словом «війна».
Поспілкувавшись з нею, ми зрозуміли
наскільки важко осягнути той біль, який
жінка пронесла все своє життя.
Зараз вона живе в Бучі, а дитинство
дівчинки минуло в селі Вороньківка
Київської області, де Леся Петрівна народилася 1 травня 1930 року. Це село розташоване поруч із нинішньою межею Бучанської
об’єднаної територіальної громади. Біля
Луб’янки, Гаврилівки і Тарасівщини. Її
батьки теж були місцевими.
Того страшного дня, коли розпочалась
війна, 11-річна Леся була разом з бабусею, а батьки працювали в Києві.
– Пам’ятаю, як на початку війни в місцевому кінотеатрі дивилась фільм про

На війні батько Лесі Петрівни отримав
важкі поранення, і його відправили на
лікування у Ворзель, який на той момент
був потужною санаторно-курортною базою, де на час війни зробили госпіталі

Благоустрій

Оновлений дитячий майданчик

На місці старого дитячого майданчика у мікрорайоні Лісова Буча по вул.
Тарасівска облаштували новий з різноманітними гойдалками, пісочницями та гірками.
иректор КП «Бучазеленбуд» Віктор
Галущак повідомив у Facebook, що
реконструкція ще триває і незабаром
планують підвезти новий пісок для пісочниці.
Нагадаємо, що нині в Україні триває
карантин. На жаль, місцеві жителі не
мають змоги відвідати майданчик до
відміни заборони користуватися ними.
Будьмо впевнені, все незабаром зміниться на краще, життя повернеться у
нормальне русло.
А сьогодні ми маємо змогу побачити,
як оновлюється місто, як воно стає кращим.

Д

ОСОБИСТІСТЬ

На фото в першому ряді: відома вчителька та історик Хвиля Н.І. (у центрі),
її чоловік Тюменцев М.В. (праворуч) , Ушакова Л.П. (ліворуч),
а також Бучанський письменник Дмитро Згорський.

для поранених.
– Мій батько був партійцем, як і багато інших. Про це всі знали, тоді це було
звично. Тому коли фашисти захопили
село, зрадники склали список усіх місцевих жителів, котрих, на їхню думку,
потрібно було розстріляти. Тата записали першим номером в тому списку,
але в цей час він уже був партизаном у
Луб’янських лісах. І залишився живим.
– Важко було жити поряд з фашистами?
– Звичайно. Хоча я була ще дитиною
і багато чого не знала. Згадую випадок,
коли фашисти вже прийшли в село. Ми
діти гралися біля лісу. Подруга побачила
щось біля дерев, придивилася й закричала: «Дивись, там рука!»
Виявилось, що частину місцевих жителів розстріляли і залишили там. Це було
страшно, і це я запам’ятала на все життя.
Загалом, усе пригадується. Багато було
хорошого, і багато було поганого.
– Як Ви дізнались, що війна закінчилась?
– Пам’ятаю, що 6 листопада 1943 року
через наш город пробіг військовий, який
ніс станковий кулемет. Від цього чоловіка я дізналась, що наші війська почали

наступ та вивільняють територію Києва
від загарбників. Пройшло ще багато
часу, і наші війська отримали перемогу.
Звісно, всі дуже зраділи довгоочікуваній
новині, адже перемогли фашизм.
У тринадцять років Леся Ушакова
пішла тільки в п’ятий клас. Поки німці
тримали облогу, ніхто не вчився, школи
не працювали. Сьомий клас вона закінчила у Вороньківці, восьмий – в Ірпені,
а випустилась зі школи у Ворзелі. Згодом
вступила у київський виш.

Учитель історії за освітою, Леся
Петрівна все життя присвятила навчанню дітей. Одружившись з військовим
льотчиком, вона багато разів переїжджала, працюючи в різних куточках України
та союзу. Тридцять років разом з чоловіком прожили в Кишеневі. Через деякий
час після його смерті вийшла на пенсію і
повернулась до Бучі.
І хоча нещодавно Лесі Петрівні виповнилося 90 років, вона добре пам’ятає і
війну, і переймається сучасними подіями
на українському Донбасі.
– Лесю Петрівно, що для Вас означає
9 травня?
– Це велике свято. Для мого чоловіка це взагалі був найважливіший день в
житті. І я, і мої рідні у цей день згадують
ті страшні роки. Мільйони людей забрала війна. Це важко усвідомити. Смерть
однієї людини – це трагедія. А коли мільйони…
Спілкувалася Ірина Паясь

ДОПОМОГА

Шкільний банк
одягу

Пройшла благодійна акція серед
учнів, батьків і працівників НВК
«Берізка» міста Бучі – «Допомогти
так просто».

У

сіх охочих запросили приєднатись
до «Доброго діла», яке творить
Сергій Урбан на території нашого регіону, а саме - поповнити «Банк Одягу».
Збір проводили в НВК «Берізка» кожним класом окремо, але так, щоб не
було великого скупчення людей, або за
домовленістю батьків із вчителем.
По закінченні цієї акції всі зібрані речі
відвезуть до вищевказаної установи.

громади
доля: все життя вона
залишається надійним другом і мудрим
порадником,
вихователем і вчителем.
Протягом всього життя
саме материнська любов є
нашим янголом-охоронцем:
вона оберігає і лікує, дарує натхнення і втіху.
Саме уроки матері є головними
дороговказами на життєвому шляху,
а її любов – надійним оберегом на всіх
шляхах-дорогах.
Сивіють матері, але не міліє їхня любов, старіють материнські руки, але не
перестають бути найніжнішими та найтеплішими для кожного з нас.

Велика вдячність матерям, які народили та
виховали справжніх і
вірних синів – Героїв
України, багатодітним матерям за велике серце, за ніжність і
ласку, за безмежне терпіння і щоденну копітку працю. Низький уклін
матерям за недоспані ночі,
переживання і молитви, які
допомагають нам в житті, за терпіння, витримку, мудрість і мужність,
з якими вони, долаючи нинішні негаразди, зберігають віру в завтрашній день!
Нехай Господь береже кожну жінку,
чиє ім’я Мати! Довгих і щасливих років
нашим берегиням під мирним небом!
Анатолій Федорук,
Бучанський міський голова

25 поважних ювілярів, яким у квітні цього року виповнилося 85, 90 і більше, привітали солодкими подарунками і матеріальною допомогою, відповідно до програми «З турботою про кожного».
ільшість із них зустріли гостей на подвір’ї: здоров`я хоч і підводить, проте сил,
як вони кажуть, додає весна. Що радує нас усіх. Вітаємо ювілярів, бажаємо міцного здоров’я і ще багато років щасливого життя.

Б

Дорогі жінки! Милі мами!
Від щирого серця вітаю вас зі святом –
Днем матері!
Дорогі наші, рідні, найкращі та єдині!
Вітаємо зі святом і понад усе
цінуємо та любимо Вас!

З цими словами звертаємося сьогодні до наших
мам, незважаючи на вік, відстань, час, безкінечні
щоденні справи та події. Материнство – маленький подвиг, нескінченне терпіння, віддача, любов,
ніжність, мудрість. Нехай ниточка, яка існує між
матір’ю і дитиною, ніколи не рветься, нехай вона
допомагає, захищає і підтримує усіх!
Члени фракції ВО «Батьківщина» у БМР

Бо немає нічого сильнішого, ніж материнська любов, нічого важливішого, ніж материнське серце, нічого безціннішого, ніж материнське тепло. Нехай Бог береже вас та дарує
терпіння, витримку, дивовижну мудрість і
мужність, з якими ви, подолаєте всі негаразди!
Людмила
Войналович,
Бучанська міська
організація
партії «Європейська
Солідарність»

Велика сила материнської любові

День матері – це свято, яке є зайвим приводом сказати мамі про те, що
вона найрідніша та найдорожча людина у світі! Адже вона всю себе, своє
серце та душу віддає своїм дітям, своїм кровиночкам.
я історія про материнське серце,
яке пережило втрату сина та навіки
залишилося розірване на шматочки…
Валентина Устименко, жителька
Гаврилівки, виростила з чоловіком у
щасливому
шлюбі
двох прекрасних синів та має вже шестеро онуків. Однак
щастя не може бути
вічним. У 2014 році
трапилося
велике
горе, яке поділило її
життя на «до» та «після» – родина втратила молодшого сина Олександра на
війні, якому було всього 31
рік. Він залишив по собі вдову-дружину, двійко донечок
та величезну рану в материнському серці, яка не загоїться
ніколи…
донечка Олександра дуже
– Ми з чоловіком Анатолієм
схожа на нього: така ж капенсіонери, живемо в Гаврилівці
роока, смуглява та весела!
вдвох, – розповідає Валентина
Дівчатка сумують за таФедорівна. – Дуже важко нам
тусем, постійно згадують
без сина, який був для нас усім:
його, цілують рідний образ,
опорою, надією, життям. Він
відвідуючи на кладовищі…
був у нас надзвичайно красивий, веселий,
З неймовірною любов’ю бабуся
добрий. Усі дуже любили його та поважа- Валентина розповідає про онуків, які
ли. Пригадую, якось батько занедужав, тішать її та допомагають пережити мато Саша не відходив від реанімації, до- теринську втрату, про старшого сина,
помагаючи всім чим тільки міг. А ще він чоловіка, невісток.
Завершуючи
свою
розповідь,
завжди спішив жити…
Материнське серце не бажало від- Валентина Федорівна побажала всім
пускати сина на війну, ніби відчувало щастя та здоров’я. А ще:
– Я б дуже хотіла, щоб матері, які
біду. Як могла Валентина Федорівна
відмовляла сина від служби. Але він ждуть своїх синів з війни, дочекалися їх
уперто стояв на своєму рішенні захи- живими та здоровими. Щоб мами нащати Батьківщину. «Я офіцер! – пере- биралися терпіння та молилися. Хай
конував маму Олександр, – я не можу велике горе обходить їх стороною… Я б
воліла, щоб мій син повернувся до мене,
інакше!».
– Тепер ось провідую його на кладо- хай без рук, без ніг, але повернувся…
Підготувала
вищі, згадую, молюся… Допомагають
Тетяна Домарєва
пережити це горе онуки. Молодша

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

ама – найдорожМ
чий скарб на
землі, який дарує нам

Вітання довгожителям громади

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Шановні жінки Бучанської громади!

Щиро вітаю Вас із чудовим святом – Днем матері!

З турботою про кожного

Ц

Герої не вмирають

Є в селі Луб’янка
вулиця
імені Віктора
Кравця
еосяжні ліси, білокорі берези, висо-

Н

кі сосни і дуби. Серед цієї казкової
природи ріс хлопчина Віктор Кравець.
Батько його Дмитро Андрійович доглядав за колгоспним садом. Коли почалась
війна, вирушив на фронт і звідти вже не
повернувся.
Довгими осінніми вечорами Віктор
майстрував радіоприймач, і одного
разу з приймача пролунали зведення
Інформбюро про події на фронті. Їх чекали з нетерпінням, слухали жадібно.
27 березня гестапо заарештувало комуністів Д. Сивоборода, П. Онопрієнка,
А. Омельченка, Г. Онопрієнка, В. Бовтуна,
В. Сивоборода, С. Бовтуна. Віктор мріяв
за всяку ціну знайти партизанів і разом
з ними нещадно мститись ворогам за
сльози і горе народу.
Мати благословила сина в дорогу, а через деякий час він навідався разом з партизанами в село. Партизани роздали селянам зерно, спалили комору та в управі
забрали всі документи.
Фронт наближався до Дніпра. Віктор не
раз ходив на нічні операції разом зі своїм

старшим товаришем Д. О. Беріндою на
залізницю Київ-Малин. Вміло закладені
міни робили свою справу – злітали в повітря вагони з технікою та живою силою
ворога.
Востаннє відважний розвідник побував в селі влітку 1943 року, прийшовши в формі ворожого офіцера. Сестра
Людмила Дмитрівна згадувала його слова: «Пробач, сестро, що я в цьому мундирі. Скоро зніму його і викину. Ось тільки
проженемо окупантів…».
16-річний Віктор Кравець був смертельно поранений в одному з боїв біля
села Біла Криниця, де й похований.
Тетяна Трепез
(за матеріалами М. Д. Прохорчука)

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

10 травня – День матері
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ТЕЛЕПРОГРАМА 11–17 травня
Понеділок, 11 травня

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго
ранку, Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,23:30,2:30
,5:20 Новини.
9:30,3:00,4:25 Енеїда.
10:35 М/с «Чорний пiрат».
12:15,0:30 Телепродаж.
12:45 Д/с «Це цiкаво».
13:15 Х/ф «Павел iз Тарсуса»,
2 с. (12+).
15:00 UA:Фольк.
16:00 #ВУкраїнi.
16:30 Про що спiває Європа.
17:35 Т/с «Епоха честi».
19:20 Д/с «Чилi: Дика
подорож».
20:25 Д/с «Боротьба за
виживання».
21:25,23:55,2:50,5:40
UA:Спорт.
21:35 «Зворотнiй вiдлiк».

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».
9:25 «Свiт навиворiт 11:
Китай».
10:30 «Великi випуски з Антоном Птушкiним».
17:00 Бойовик «Термiнатор:
Генезис». (16+).
20:15 Бойовик «Алiта:
бойовий янгол». (12+).
22:30 Бойовик «Черепашкинiндзя». (16+).

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

Iнтер

4:45 «Орел i решка. Чудеса
свiту 2».
4:55 «Телемагазин».
5:30,23:00 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
9:45 «День Перемоги. Повернення. Рушковський».
10:00,18:00,2:15 «Стосується
кожного».
11:50,12:25 Х/ф «Перебiжчик».
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Нi кроку назад 2. На
лiнiї фронту». (12+).

ICTV

5:30 Служба розшуку дiтей.
5:35 Факти тижня.
7:25 Х/ф «Єлена Троянська».
10:45,13:00 Х/ф «Троя». (16+).
12:45 Факти. День.
13:55 Х/ф «Стартрек: За
межами Всесвiту». (16+).
16:00 Х/ф «Трансформери 5:
Останнiй лицар». (12+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:15 Х/ф «План втечi». (16+).
21:15 Х/ф «План втечi 2».

(16+).
22:55 Х/ф «План втечi 3».
(16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Лунi Тюнз».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:20 Дiти проти зiрок.
11:10 М/ф «Кунг-фу Панда».
13:00 Х/ф «Темна вежа». (12+).
14:30 Х/ф «Бiлоснiжка i
мисливець». (16+).
17:00 Х/ф «Мисливець i
Снiгова королева».
19:00 Вiд пацанки до панянки.
21:10 Х/ф «Дракула. Невiдома
iсторiя». (12+).
22:50 Х/ф «Перевертень».
(18+).

СТБ

4:35 Х/ф «Солдат Iван
Бровкiн».
6:25,14:50,19:20,0:50 Т/с
«Папаньки».
14:30,17:30,22:00 ВiкнаНовини.
18:15 СуперМама.
20:15,22:40 Т/с «Папаньки 2».

Канал «Україна»

5:00 Сьогоднi. Пiдсумки з
Олегом Панютою.
6:50 Зоряний шлях.
10:00 Х/ф «Троє в лабiринтi».
12:20 Т/с «Поверни моє
життя», 1 i 2 с. (12+).
15:00,19:00 Сьогоднi.
15:20 Т/с «Поверни моє
життя».
17:00 Iсторiя одного злочину.
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Жiночi таємницi»
23:10 Т/с «Дiвчатка мої», 1 i
2 с.

Вівторок, 12 травня

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,
18:00,21:00,23:15,2:30,5:20
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 «На Карантинi»:
марафон.
16:20,0:30 Телепродаж.
16:50 Схеми. Корупцiя в
деталях.
17:30 Про що спiває Європа.
18:20,3:00 Тема дня.

Відповіді
на сканворд
у № 17

19:20 Д/с «Боротьба за
виживання».
19:55 Д/с «Дикi тварини».
21:35,23:55,5:50 UA:Спорт.
21:45 Нашi грошi.
22:15 Святi та грiшнi.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:3
0,5:20 «ТСН».
9:25,10:20,4:00 «Життя вiдомих людей».
11:15,11:50,12:20,12:35,13:10
«Любий, ми переїжджаємо».
13:45 «Одруження наослiп 6».
15:40 «Свiт навиворiт 11:
Китай».
17:10 Т/с «Вiтер кохання».
(12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Матусi 2». (12+).
22:30 Бойовик «Той,
що бiжить лабiрiнтом:
Випробування вогнем». (16+).

Iнтер

5:25,23:00 «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».
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою
руку». (12+).
13:50,14:45,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий
випадок».
18:00,2:20 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Нi кроку назад 2. На
лiнiї фронту». (12+).

ICTV

4:15 Скарб нацiї.

4:25 Еврика!
4:30 Факти.
4:55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40,20:15 Громадянська
оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
10:20,13:15 Х/ф «Врятування
рядового Раяна». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:05 Т/с «Пес». (16+).
15:05,16:20 Т/с «Заклятi
друзi».
16:45 Х/ф «План втечi». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
21:20 Т/с «Конвой». (12+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Лунi Тюнз».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:30 Т/с «Грiмм». (16+).
11:10 Х/ф «Цiна безсмертя».
13:20 Х/ф «Титан». (16+).
15:20 Хто зверху? (12+).
17:10,19:00 Хто проти
блондинок. (12+).
21:10 Х/ф «Вiктор
Франкенштейн». (16+).

СТБ

7:00 Все буде добре!
8:45,11:00 Т/с «Коли ми
вдома».
12:00,14:50 МастерШеф. (12+).
14:30,17:30,22:00 ВiкнаНовини.
15:40 Хата на тата. (12+).
18:15 СуперМама.
19:15,20:15,22:40 Т/с
«Папаньки 2».
23:00 Т/с «Майор i магiя».
(16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з
Україною.

7 травня 2020 року

2020 року

7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:0
0,3:45 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
11:20,4:05 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Т/с «Пугач». (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину.
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Жiночi таємницi», 3
i 4 с. (16+).

Середа, 13 травня

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,
18:00,21:00,23:15,2:30,5:20
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.
12:20,19:55 Д/с «Дикi
тварини».
13:10,15:10 «На Карантинi»:
марафон.
16:20,0:30 Телепродаж.
16:50 Нашi грошi.
17:30 Про що спiває Європа.
18:20 Тема дня.
19:20 Д/с «Боротьба за
виживання».
21:35,23:55,5:50 UA:Спорт.
21:45 #@)?$0 з Майклом
Щуром. (16+).
22:15,3:00 Т/с «Епоха честi».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».

7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:3
0,5:20 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих
людей».
11:15,11:50,12:20,12:35,13:1
0,3:45 «Любий, ми переїжджаємо».
13:45 «Одруження наослiп 6».
15:40 «Свiт навиворiт 11:
Китай».
17:10 Т/с «Вiтер кохання».
(12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Матусi 2». (12+).
22:30,2:00 Бойовик «Особливо
небезпечний». (16+).

Iнтер

5:30,23:00 «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».
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою
руку».
13:50,14:45,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий
випадок».
18:00,19:00,2:20 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Нi кроку назад 2. На
лiнiї фронту». (12+).

ICTV

4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,10:05 Громадянська
оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
11:30,13:15 Х/ф «Ворог бiля
ворiт».
12:45,15:45 Факти. День.

СТБ

7:00 Все буде добре!
8:45,11:50 Т/с «Коли ми
вдома».
12:40,14:50 МастерШеф. (12+).
14:30,17:30,22:00 ВiкнаНовини.
15:40 Хата на тата. (12+).
18:15 СуперМама.
19:10,20:15,22:40 Т/с
«Папаньки 2».
23:00 Т/с «Майор i магiя».
(16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з
Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:0
0 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
11:20,3:30 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Т/с «Пугач». (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину.
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Жiночi таємницi»,
5 i 6 с.
23:30 Т/с «Поранене серце»,
1 i 2 с.

Четвер, 14 травня

UA:Перший

7:00,8:00,8:55,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:15,2:30,5:20
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 Д/с «Боротьба за
виживання».
13:10,15:10 «На Карантинi»:
марафон.
16:20,0:30 Телепродаж.
16:50 #@)?$0 з Майклом
Щуром. (16+).
17:30 Про що спiває Європа.
18:20 Тема дня.
19:20 Д/с «Свiт дикої
природи».
19:55 Д/с «Дикi тварини».
21:35,23:55,5:50 UA:Спорт.
21:45,3:55 Схеми. Корупцiя в
деталях.
22:15,3:00 Т/с «Епоха честi».

Iнтер

5:30,23:15 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою
руку». (12+).
13:50,14:45,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий
випадок».
18:00,19:00,2:40 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Х/ф «Крейсер
«Iндiанополiс»: Iсторiя
мужностi». (16+).

ICTV

4:30 Факти.
4:55 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.
11:35,13:15 Х/ф «Виклик».
12:45,15:45 Факти. День.
14:35,16:20 Т/с «Конвой».
(12+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Анти-зомбi.
21:20 Т/с «Один у полi воїн».

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Лунi Тюнз».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:30 Т/с «Грiмм». (16+).
10:40 Х/ф «Школа
супергероїв».
12:20 Х/ф «Бiлий полон».
14:20 Х/ф «Бiлоснiжка:
Страшна казка». (16+).
16:20,19:00 Хто зверху? (12+).
18:00 Ревiзор. Карантин.
20:50 Х/ф «Годзiлла». (16+).
23:00 Х/ф «Вулиця Монстро
10». (16+).

СТБ

6:20,8:45,11:35 Т/с «Коли ми
вдома».
7:00 Все буде добре!
12:25,14:50 МастерШеф. (12+).
14:30,17:30,22:00 ВiкнаНовини.
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Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з
Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:0
0 Сьогоднi.
9:30,2:40 Зоряний шлях.
11:20,3:10 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Т/с «Пугач». (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину.
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Жiночi таємницi», 7
23:20 По слiдах.

П’ятниця, 15 травня

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,
18:00,21:00,23:15,2:30,5:20
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 «На Карантинi»:
марафон.
16:20,0:30 Телепродаж.
16:50,3:55 Перша шпальта.
17:25 VoxCheck.
17:30 Про що спiває Європа.
18:20 Тема дня.
19:20 Д/с «Свiт дикої
природи».
19:55 Д/с «Тваринна зброя».
21:35,23:55,5:50 UA:Спорт.
21:45 Нашi на Євробаченнi.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок
з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:3
0,4:25 «ТСН».
9:25,10:20,2:30 «Життя вiдомих людей».
11:15,11:50,12:20,12:35,13:10
«Любий, ми переїжджаємо».
13:45 «Одруження наослiп 6».
15:40 «Свiт навиворiт 11:
Китай».
17:10 Т/с «Вiтер кохання».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45,1:15 «Лiга смiху. Дайджест».
22:05 «Вечiрнiй квартал».
23:50 Х/ф «Фокстер i Макс».

Iнтер

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».
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою
руку».
13:50,14:45,15:40,23:50 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий
випадок».
18:00,1:40 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».

ICTV

5:15 Факти.
5:40 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
10:05 Анти-зомбi.
11:10,13:15 Х/ф «Троя». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:35,16:15,22:40 Т/с «Вижити
за будь-яку цiну».
17:25,20:05 Дизель-шоу. (12+).
18:45 Факти. Вечiр.

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Лунi Тюнз».
7:20 Вар`яти. (12+).
8:30 Дiти проти зiрок.
10:20 Х/ф «Останнiй вбивця
драконiв». (12+).
12:20 Х/ф «Годзiлла».
15:00 Х/ф «Годзiлла». (16+).
17:10,19:00 Хто зверху? (12+).
20:50 Х/ф «Водний свiт».
23:20 Х/ф «Бiлий полон».

СТБ

5:15 Т/с «Папаньки».
14:15,14:50,18:15,19:00
Холостяк 10. (12+).
14:30,17:30,22:00 ВiкнаНовини.
22:40 СуперМама.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з
Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00
Сьогоднi.
9:30,6:00 Зоряний шлях.
11:20,4:30 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Т/с «Пугач». (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину.
20:10 Гучна справа.
21:00 Свобода слова Савiка
Шустера.

Субота, 16 травня

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго
ранку, Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,0:00,2:30,
5:35 Новини.
9:30 Енеїда.
10:35 М/с «Чорний пiрат».
12:15,0:30 Телепродаж.
12:45,16:00,21:20 Про що
спiває Європа.
13:15 Х/ф «Ромео i Джульєта»,
1 с.
15:00 Країна пiсень.
17:00 Пiсенний конкурс
Євробачення-2016. Фiнал.
22:00 Євробачення: Європо,
запали свiтло.

Канал «1+1»

8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 «Свiт навиворiт».
13:05 Бойовик «Черепашкинiндзя». (16+).
14:55 Бойовик «Алiта:
бойовий янгол». (16+).
17:15 Т/с «Кухня». (12+).
19:30,5:10 «ТСН».
20:20 «Чистоnews».
20:30 «Вечiрнiй квартал».

Iнтер

8:00 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом. Домаш-

ня кухня».
10:00 «Корисна програма».
11:00 Х/ф «Кохана жiнка
механiка Гаврилова».
12:30 Х/ф «Вiдпустка за
власний рахунок».
15:05 Х/ф «Солодка жiнка».
17:00 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок», 1 i 2 с. (12+).
20:00 «Подробицi».
20:30 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок», 3 i 4 с. (12+).
22:00 Концерт Олега Винника
«Моя душа...»

ICTV

4:50 Скарб нацiї.
5:00 Еврика!
5:05 Факти.
5:35 «На трьох». (16+).
6:55,7:55 Перше, друге i
компот!
8:45 Т/с «Заклятi друзi». (16+).
11:50,13:00 Т/с «Пес». (16+).
12:45 Факти. День.
16:20 Х/ф «Шерлок Холмс».
18:45 Факти. Вечiр.
19:15 Х/ф «Гладiатор». (16+).
22:00 Х/ф «Робiн Гуд». (16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Лунi Тюнз».
7:20 Вар`яти. (12+).
10:20 Суперiнтуїцiя. (12+).
12:10 Хто зверху? (12+).
15:50 М/ф «Кунг-фу Панда 2».
17:20 М/ф «Заплутана
iсторiя».
19:10 М/ф «Як приручити
дракона».
21:00 Х/ф «Тор». (16+).

СТБ

5:30,9:20 Неймовiрна правда
про зiрок.
7:25,11:00 Т/с «Папаньки 2».
19:00 МастерШеф.
Професiонали 2. (12+).
22:00 Євробачення 2020.

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,5:00 Зоряний шлях.
9:00 Т/с «Жiночi таємницi»,
1-6 с. (16+).
15:20 Т/с «Жiночi таємницi»,
7 с. (16+).
17:00 Т/с «Нiколи не буває
пiзно», 1 i 2 с. (12+).
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Нiколи не буває
пiзно». (12+).

Неділя, 17 травня

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:05,8:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,8:55,21:00,0:05,2:30,
5:35 Новини.
9:00 Божественна Лiтургiя
у Свято-Михайлiвському
кафедральному соборi
Православної Церкви України
та всеукраїнська молитва.
11:00,12:01 Недiльна Лiтургiя
Української Греко-Католицької
Церкви.
12:00 Хвилина мовчання:
Пам`ятi жертв полiтичних
репресiй.
12:30 Недiльна Свята Меса
Римсько-Католицької Церкви
в Українi.
13:30 Х/ф «Ромео i Джульєта»,
2 с.
15:15 «Малевич. Український
квадрат».
16:05,0:30 Телепродаж.
16:35 «Весна 68».
17:35 Т/с «Епоха честi».
19:20 Д/с «Чилi: Дика
подорож».
20:25 Д/с «Боротьба за
виживання».

21:20 «Крим. Окупованi:
iсторiї кримчан за 5 рокiв
окупацiї».
22:15 Д/ф «Процес: росiйська
держава проти Олега
Сенцова».

Канал «1+1»

6:00 М/ф.
6:15,7:05 «Життя вiдомих
людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:25,4:00 «Свiт навиворiт».
15:40 Мелодрама «Горизонти
кохання». (12+).
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 Т/с «Чорний ворон».
23:00 Бойовик «Ефект
колiбрi».

Iнтер

5:00 «Україна вражає».
5:55 Х/ф «Текумзе».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Чудеса
свiту 2».
11:00 «Орел i решка. Божевiльнi вихiднi».
12:00 «Орел i решка. Карантин».
13:00 «Крутiше за всiх. Краще».
14:50 Х/ф «Граф Монте
Крiсто».
18:10 Х/ф «Перемагаючи час».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «У владi стихiї».
22:20 Х/ф «Багровi рiчки».

ICTV

7
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5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Лунi Тюнз».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:30 Т/с «Грiмм». (16+).
11:10 Х/ф «Крампус». (16+).
13:00 Х/ф «Будинок дивних
дiтей мiс Сапсан». (16+).
15:20 Хто зверху? (12+).
17:10,19:00 Суперiнтуїцiя.
20:50 Х/ф «Годзiлла».

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок
з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:3
0,5:20 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих
людей».
11:15,11:50,12:20,12:35,13:1
0,4:10 «Любий, ми переїжджаємо».
13:45 «Одруження наослiп 6».
15:40 «Свiт навиворiт 11:
Китай».
17:10 Т/с «Вiтер кохання».
(12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 Т/с «Матусi 2». (12+).
22:30 «Право на владу».

15:40 Хата на тата. (12+).
18:15 СуперМама.
19:10,20:15,22:40 Т/с
«Папаньки 2».
22:55 Т/с «Майор i магiя».
(16+).
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Новий канал

Канал «1+1»

4:45 Факти.
5:10 Секретний фронт.
6:00 Громадянська оборона.
7:40 Т/с «В полонi у
перевертня». (16+).
10:55,13:00 Х/ф «Шерлок
Холмс». (16+).
12:45 Факти. День.
13:30 Х/ф «Робiн Гуд». (16+).
15:55 Х/ф «Гладiатор». (16+).
18:45 Факти тижня.
20:30 Х/ф «Примарний
вершник». (16+).

Новий канал

5:10 Таємний агент.
6:20 Х/ф «Я вбиваю велетнiв».
8:10 Ревiзор. Карантин.
9:10 Вiд пацанки до панянки.
11:10 Х/ф «Крампус». (16+).
13:10 Х/ф «Вiктор
Франкенштейн». (12+).
15:10 Х/ф «Дракула. Невiдома
iсторiя». (16+).
16:50 Х/ф «Тор». (16+).
19:00 Х/ф «Тор 2: Царство
темряви». (16+).
21:00 Х/ф «Тор 3: Рагнарок».

СТБ

6:05 Все буде смачно!
9:00 Х/ф «Осiннiй марафон».
10:45 МастерШеф.
Професiонали 2. (12+).
13:35 Т/с «Майор i магiя».
19:00 Слiдство ведуть
екстрасенси. (16+).
19:55 Один за всiх.
(16+).
22:00 Детектор брехнi.
(16+).

Канал «Україна»

8:35 Т/с «Нiколи не буває
пiзно». (12+).
12:30 Т/с «Бабка». (12+).
17:00 Т/с «Час йти, час
повертатися», 1 i 2 с. (12+).
19:00,3:20 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою.
21:00 Т/с «Час йти, час
повертатися». (12+).
23:00,2:15 Т/с «Хiрургiя.
Територiя любовi».
(12+).

У провадженні Київського окружного адміністративного суду перебуває справа
№ 320/5445/19 за позовом Чиляєвої І.А. до Бучанської міської ради про визнання протиправним та нечинним рішення Бучанської міської ради від 28.03.2019 №
3185-55-VII «Про затвердження детального плану території, розташованої в межах вулиць Революції та Шевченка м. Бучі для розміщення житлової та громадської забудови».
Наступне судове засідання відбудеться 26.05.2020 о 15.30 год. в приміщенні
Київського окружного адміністративного суду за адресою: 01133, м. Київ, бульв.
Лесі Українки, 26, зал 10 (суддя Кушнова А.О.).

Втрачений диплом про повну вищу освіту здобуття кваліфікації інженера-механіка НР № 14208368, виданий 26 червня 2000 року Придніпровською державною
академією будівництва та архітектури на ім’я Милаш Сергій Петрович, вважати
недійсним.

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

14:15 Т/с «Пес». (16+).
15:25,16:20 Т/с «Заклятi
друзi».
17:00 Х/ф «План втечi 2».
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Секретний фронт.
21:20 Т/с «Один у полi воїн».

Депутатський корпус, члени виконкому,
працівники міської ради та старостинських
округів вітають з Днем народження
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Козленко Ольгу Терентіївну,

адміністратора відділу адміністративних послуг Управління Центру
надання адміністративних послуг Бучанської міської ради

Федорука Анатолія Петровича,
Бучанського міського голову

Солодюк Людмилу Андріївну,
голову Бучанської селищної ради
(червень 1977 — липень 1986 р. р.)

Покрасьон Олену Сергіївну,

адміністратора сектору «Територіальний підрозділ відділу
адміністративних послуг управління Центру надання адміністративних
послуг Бучанської міської ради»

Шкурбу Людмилу Павлівну,

головного спеціаліста відділу планування доходів
та податкової політики Бучанської міської ради

Зі святом! Бажаємо Вам многая літа!

Шановні земляки,
дорогі ветерани!

Вітаємо
З Днем народження!
Федорука Анатолія Петровича,
Бучанського міського голову

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

Анатолія Федорука!

Доля «обрала» Вам професію, від якої залежить розвиток нашого міста і всієї територіальної громади, добробут людей, покращення умов життя, праці та відпочинку, впевненість у майбутньому кожного з нас.
За роки роботи Ви стали безперечним лідером думки на Київщині, координатором формування політики регіонального розвитку та реформування діяльності
органів місцевого самоврядування. Завдяки Вам маємо успішну Бучанську об’єднану
територіальну громаду, яка є лідером реформ та в багатьох напрямах стає прикладом для інших громад.
Один у полі не воїн, тож Вам таланить на однодумців, колег, доброзичливих
порядних людей, які приносять у Ваше життя яскраві, теплі події, множачи успіхи та додаючи наснаги на
майбутні задуми.
Нехай і в подальшому Вас супроводжує підтримка однодумців, а життєвий і професійний шлях буде наповнений новими досягненнями! Хай не полишають Вас оптимізм, душевний мир, почуття задоволення від спілкування та спільної праці з друзями і колегами. Хай успішно втілюються задуми і проєкти. Хай Вас завжди зігрівають
люблячі серця рідних та підтримка друзів, допомога в роботі колег і однодумців!

Щиро зичимо Вам здійснення всіх планів та задумів!
Щоб Ваше життя було насичене радісними подіями, його
нові сторінки заповнювалися яскравими зустрічами, приємними клопотами і плідними справами!
Бажаємо успіху у Ваших починаннях, твердості у виконанні намічених цілей, підтримки і розуміння з боку близьких людей і колективу. Нехай тепло, добробут і затишок
родинної оселі надійно захищають Вас від негараздів, а в
майбутньому на Вас чекають довгі роки, наповнені земними радощами і корисними справами!
Віримо у прихильність долі, і нехай вона й надалі збагачує
Вас мудрістю, енергією, натхненням та радістю сьогодення! Впевнені, що людська шана буде подякою Вам за плідну
працю, чуйність, людяність, уміння творити добро!
Колектив редакції газети «Бучанські новини»

8 та 9 травня ми відзначаємо День
пам’яті та примирення, День
Перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні.
Схиляємо голови перед мільйонами
безіменних героїв, які назавжди залишилися на полях війни, віддаємо данину
глибокої поваги вам, шановні наші ветерани-фронтовики, працівники тилу, солдатські вдови, діти війни.
Подвиг воїнів Перемоги сьогодні гідно продовжують
українські солдати, захищаючи країну на східних рубежах.
Низько вклоняємося ветеранам і захисникам Вітчизни,
дякуємо за патріотизм і самопожертву заради незалежності та територіальної цілісності України, свободи нашого народу.
Ми пам’ятаємо, що той, хто захищає свою землю,
завжди перемагає. Ця пам’ять робить нас сильнішими.
Вона — запорука неминучості нашої перемоги сьогодні.
Василь Олексюк,
депутат
Бучанської міської ради

Джунь Галину Ярославівну

Дорогі жінки, любі наші матері!

Дорогі ветерани!
Шановні співвітчизники!
Прийміть щирі вітання з нагоди Дня пам’яті та
примирення, 75-річниці Великої Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні!
Бажаємо всім вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, турботи близьких людей, шани, мирного безхмарного неба і віри у світле майбутнє нашої
Батьківщини.
Вклоняємося ветеранам за їхній подвиг, вшануймо тих, хто зараз обстоює наше теперішнє!
Довгоочікуваного нам всім миру!
З повагою голова Щербак О.І. та колектив Бучанської
міської організації інвалідів війни Збройних сил та УБД.
З повагою голова Київської обласної організації інвалідів
війни Збройних сил та УБД Говоров. В.В.

Найперше та найголовніше слово у житті кожної
людини – Мама! І як важливо, не лише у свята, пам’ятати та дарувати їм свою любов та увагу.
Дякую вам, дорогі матері, за подароване життя,
недоспані ночі, молитви, за витримку, виховання, за
безмежну любов і розуміння, за те, що ви без залишку
присвячуєте себе дітям.
Хочу від щирого серця побажати міцного здоров’я,
життєвої енергії, сили і терпіння у здійсненні материнського обов’язку. Хай здоровими і люблячими будуть ваші нащадки, хай приносять вони вам лише радість, хай Всевишній береже ваші родини від нещасть,
хай панує у них мир і злагода!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди цього святого дня. Зичу, щоб ваша праця і дбайливість були завжди гідно оцінені.

Бажаємо міцного здоров’я
та довголіття.
Нехай буття буде щасливим,
а кожен день – прекрасним!
Миру та злагоди!
З повагою, президія організації
«Ветерани України» Бучанської міської ОТГ

Василь Олексюк,
депутат Бучанської міської ради

Милі, ніжні, найважливіші мами –
вітаю з Днем матері!

Зі святом, дорогі Матері!

Вітаю всіх мам нашої громади з Днем матері!
Нехай ваші діти завжди будуть здорові, а материнське серце не знає печалі та кривд. Хай не заростає
стежка до батьківського порогу, а діти хай дарують вам
свої усмішки, теплі і ласкаві слова та свою віддану і негасиму любов! Великого щастя усім вашим сім’ям!
Галина Джунь,
депутат
Бучанської міської ради

Друга світова війна – страшна трагедія для всього світу. Загинули мільйони людей, було знищено тисячі міст
та сіл. На долю нашої країни випали
найважчі випробування — кожен п’ятий українець загинув.
Вічна пам’ять та шана тим, хто ціною власного
життя виборов право на існування для багатьох народів
Європи та світу. У наших серцях завжди житимуть біль
і туга за загиблими.
Тож схилімо низько голови і віддаймо заслужену шану
всім, хто у часи страшного лихоліття не шкодував ані
власного здоров’я, ані самого життя, аби дарувати людству Мир!

Пам’ятаємо! Перемагаємо!

Людмила Войналович,
Бучанська міська організація партії
«Європейська Солідарність»

Дорогі ветерани!

Вітаємо з ювілеєм!
Шановна ювілярко! Щиро вітаємо Вас
з днем народження і дякуємо за плідну
співпрацю у розбудові кращого майбутнього нашої громади.
Бажаємо щасливого сьогодні і радісного завтра, красивих мрій і їх здійснення! Хай кожен день буде сповнений
гарним настроєм, душевними зустрічами і плідною
працею. Щастя і радощів у домівку, здоров’я і благополуччя родині, натхнення і творчості.
Бучанська міська рада,
члени виконкому, депутати БМР

Вітаю всіх з Днем пам’яті
та примирення,
з Днем Перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні!

Організація «Ветерани України» БМОТГ
поздоровляє всіх ветеранів війни і праці

з Днем Перемоги!

Бажаю, щоб ваші надії виправдовувалися. Нехай чуйне
материнське серце завжди буде спокійне за своїх рідних.
Хай діти завжди будуть гордістю, радістю, світлом удачі для
мами, нехай кожен день сім’я дарує свято і гарний настрій!
Михайло Наконечний,
депутат БМР
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Для мене велика честь засвідчити вам
свою повагу і любов та висловити глибоку
вдячність.
У цю травневу пору ми згадуємо
тих, хто віддав власне життя за щасливе майбутнє своїх нащадків, чия
військова відвага, солдатська доблесть
і патріотизм навіки стали взірцем для
кожного з нас та прийдешніх поколінь.
Хочу побажати ветеранам сімейного затишку та довгих років життя! Мирного неба, наснаги
та оптимізму всім тим, хто пройшов палаючими
стежками війни. Нехай на нашій землі знову запанує
мир та спокій, а у серцях ніколи не згасає вогник надії
на щасливе майбутнє нашої країни.
Міцного здоров’я вам, чудового настрою в цей святий і сумний для всіх нас день.
Низький уклін і довічна подяка нашим дорогим ветеранам!
Сергій Мостіпака,
депутат Бучанської міської ради

Щиросердно вітаємо з Днем Перемоги!

Вже багато років минуло від незабутнього травня 1945 року, але й
сьогодні подвиг захисників – це справжній приклад вірного служіння
своєму народу. Низький уклін, вічна пам’ять та слава всім Героям, які
захистили свободу й незалежність нашої країни, і трудівникам тилу, які самовіддано працювали задля Перемоги.
Щиро бажаємо Вам міцного здоров’я, родинного благополуччя, довгих літ щасливого життя та непохитної віри в
те, що завтрашній день буде світлим і радісним!
Нехай мир і злагода завжди панують
на нашій землі!
Члени фракції ВО «Батьківщина» у БМР

Шановні ветерани!

У цей день хочу побажати всім вам здоров’я і
довголіття! Ми докладемо всіх зусиль, щоб зберегти пам’ять про тих, хто довгими верстами йшов
до цієї перемоги. Нехай всі війни на Землі припиняться та запанує щастя, а горе обійде всіх стороною. Нехай лише ласкаве сонце всім нам світить і
пройде мирний травневий дощ!
Михайло Наконечний,
депутат БМР
Редакція може не поділяти думку авторів
і не вступає з ними у листування.
Рукописи не повертаються.
За зміст реклами відповідає
рекламодавець.
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