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Відзнака

Добра справа

Здоров’я

ПЛАНИ НА ВИХІДНІ

Стипендії голови
КОДА – найкращим
студентам

У свято немає бути
самотніх!

Як захиститися та
запобігти поширенню
коронавірусу

Романтичний
«Тунель»

Стор. 2

Стор. 3

Стор. 4

Стор. 11

ПАМ’ЯТНА ДАТА

УРОЧИСТОСТІ

Весняне свято для жінок

У Центральному будинку культури за сприяння
Бучанської міської ради відбувся урочистий святковий концерт з нагоди святкування Міжнародного жіночого дня прав жінок і миру.

Кобзар завжди житиме
в серцях українців

Н

а заході урочисто привітали жінок-вдів, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, а також успішних активних представниць нашої громади, які приклали чимало зусиль для
її розвитку.
Закінчення на стор. 6

Благоустрій

Обрані локації для посадки
дерев у Бучанській ОТГ

Масштабна акція «Озеленення України» пройде
по всій країні за участю сотень активістів, і звичайно Бучанська ОТГ не стоїть осторонь.

До дня народження Тараса Шевченка, відбувся захід вшанування пам’яті українського
поета. Це вже 206-та річниця від дня народження Кобзаря, однак дух його й досі живе
серед українців, для яких поет став символом
боротьби за українську державність.

М

айбутній видатний письменник народився в
селі Моринці Черкаської області у 1814 році. Все
життя Шевченко боровся за справедливість, за свободу
та визволення людей від кріпацтва, від поневолення та національного визволення України з-під ярма Росії.
Вік Шевченка був недовгим. Однак за свої 47 років поет
зробив для України дуже багато. Його знамениті твори знають у всьому світі: «Катерина», «Заповіт», «Сон»,
«Гайдамаки», «Кавказ» та інші. Кобзар поклав все своє
життя до ніг рідної України – аби народ відчув сили боротися за свою національну гідність та відновлення незалежної Української держави.
Вадим Бондарчук прочитав уривок з поеми «Кавказ».
Всі слухали його із завмиранням серця та розуміли, наскільки актуальні ці рядки поета й нині. Пісня, покладена
на слова творів Шевченка у виконанні жіночого вокального
ансамблю «Лілея» Центрального будинку культури (керівник – Микола Кукла), надзвичайно вразила всіх присутніх.

До пам’ятника видатного українського поета всі охочі
поклали квіти, віддаючи шану незламному борцеві за справедливість та незалежність всього українського народу…
Велич Шевченка полягає в тому, що він зумів повернути
українцям свою національну гідність і дав сили боротися
за відновлення незалежної Української держави. Його безмежна любов до українців і України проявлялася в тому,
що він навчав і переконував про можливість щасливого
життя тільки у своїй незалежній державі.
Велика шана та подяка Кобзарю за це!
Тарасу…
О, вірний сину України!
Тобі присвячую рядки
Та щире слово Батьківщини,
Щоб вічно жив ти із людьми!
Твоя душа вита над нами,
Хоч тіло спить вже вічним сном
Та у серцях ти завжди з нами
Живеш розбурханим Дніпром!
Твій Заповіт ми пам’ятаєм
Твої слова звучать, як грім,
Такі рядки не забуваєм,
То ж ти прийми від нас уклін…
Автор: Тетяна Домарєва

Ц

ей проєкт є частиною глобальної ініціативи висадження дерев в багатьох країнах світу.
Закінчення на стор. 2
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Актуально

Обрані локації

для посадки дерев
у Бучанській ОТГ

Закінчення.
Початок на стор. 1
дея заходу – привернення уваги людей
до екологічних проблем країни, розвиток екологічної свідомості населення та відновлення екосистеми України.
Організатори закликають українців на
своєму прикладі показати світу нашу
згуртованість та любов до природи.
У Бучанській ОТГ акція триватиме не
лише 21 березня, а й протягом всього
року: учасники будуть не тільки висаджувати дерева, а й доглядати за ними,
щоб вони прижилися.
Фахівці КП «Бучазеленбуд» вже визначили основні локації для проведення
акції:
1. Вул. Склозаводська
(від бювету вздовж вулиці);
2. Сквер по вул. Тарасівська;
3. Парк Чорнобильців;
4. Парк Диво;
5. Парк Ревуцького;

І

Суспільство

Благоустрій
6. Вул. Михайловського
(навпроти кладовища);
7. Бучанський міський парк;
8. Блиставицький старостинський округ;
9. Луб’янський старостинський округ;
10. Гаврилівський старостинський округ;
11. Бабинці;
12. Буда-Бабинецька;
13. Здвижівка;
14. Мироцьке;
15. Ворзель;
16. Синяк;
17. Вороньківка;
18. Тарасівщина;
19. Червоне;
20. Раківка.
Ви також можете запропонувати локації, на
яких би хотіли висадити
дерева, і фахівці їх розглянуть. За телефонами (04597)
48-355 та 066-457-53-06 чекають на пропозиції і готові відповісти на запитання.
Долучайтесь до акції разом з нами!

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

Цілодобова невідкладна
допомога

На сесії погодили проект рішення
про внесення змін до Програми
«Розвиток первинної медико-санітарної допомоги населенню на
засадах сімейної медицини на
2018-2020 роки».
начимим пунктом рішення є те,
що Бучанський Центр первинної
медико-санітарної допомоги (ПМСД)
має заключити договір з «Київським
обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
про надання послуг з невідкладної
меддопомоги.
Оксана Джам, головний лікар
Центру ПМСД, роз’яснила, що мова
йде про надання невідкладної допомоги цілодобово. Зараз лікарі первинної ланки медицини забезпечують невідкладну допомогу від 8.00 до 20.00:
на робочому місці, у телефонному режимі , а також виїзди додому.

З

ОСВІТА

Нові соціальні відшкодування
На засіданні 74 сесії VII скликання
Бучанської міської ради депутати
погодили внесення змін до Бучанської міської програми «З турботою про кожного», яку доповнено
такими заходами:
−− Проводити відшкодування видатків, пов’язаних з оформленням
права власності на житло, земельну
ділянку, на якій розташоване житло, сплатою передбачених законодавством податків, зборів, платежів,
забезпечених житлом дітей-сиріт;
−− Проводити ремонт житлових приміщень членам сімей загиблих
(померлих) учасників АТО/ООС,
Героїв Небесної Сотні;
−− Забезпечити безплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів учасникам АТО/ООС у випадку
їх амбулаторного та стаціонарного
лікування;
−− Забезпечити безоплатний відпуск
лікарських засобів за рецептами
лікарів дітям від 0 до 18 років загиблих в АТО/ООС та членам їх родин
у випадку амбулаторного та стаціонарного лікування, а також дітям
учасників АТО/ООС на час перебування батьків на службі в зоні операції об’єднаних сил за контрактом.

Медицина

Бучанські юні «академіки»
серед переможців

У ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учні закладів освіти ОТГ – члени МАН України,
гідно представили нашу громаду.

1 місце:
• Майя Скідан, учениця 11 класу НВК № 4;
2 місце:
• Максим Ольшевський, учень 11
класу НВК № 3;
• Дмитро Шемчук, учень 9 класу
СЗОШ № 5;
3 місце:
• Вікторія Гутніченко, учениця 11
класу НВК № 4;
• Дарія Мельниченко, учениця 11
класу НВК № 4;
• Анастасія Ніколаєва, учениця 9
класу СЗОШ № 5;
• Софія Струтинська, учениця
10 класу Бучанської Української
гімназії.

Нагадаємо, у минулому році Центр
ПМСД отримав у подарунок від
Бучанської міської ради два автомобілі, які і дають можливість лікарям
надавати медичну допомогу.
Планується із 20 години вечора до
8 години ранку надання невідкладної
медичної допомоги (103). Фінансові
витрати за цю послугу бере на себе
Бучанська міська об’єднана територіальна громада. Зараз на рівні обласної
екстренної медичної допомоги питання опрацьовується.

Міжнародний захід

Драйвова подія року!

16-17 травня Буча прийматиме 3-й
етап FIM Sidecarcross World & EMX
Quad European Championships 2020.
а трасі СТК «СОНА» очікуємо
на масштабне спортивне видовище – чемпіонат світу з мотокросу
серед екіпажів і чемпіонат Європи з
квадрокросу 2020.
До нас має приїхати понад 100
спортсменів з 20 країн, щоб поборотися за першість у світових змаганнях.

Н

Відзнака

Стипендії голови КОДА – найкращим
студентам

У Пластовому Вишкільному центрі Бучі відбулося нагородження учнів вищих навчальних закладів та закладів середньої освіти Київщини, які стали найуспішнішими у різних номінаціях. Відтепер 25 молодих людей, які є
членами молодіжних організацій, волонтерами, активістами, спортсменами… отримали щомісячну підтримку від Київської облдержадміністрації у
розмірі 2400 грн.

П

очаток заходу був не зовсім стандартним: всі присутні виконали
акапельно гімн України. Надалі були теж
інноваційні підходи до офіційних урочистостей, адже у Пласті панувала нестандартна для таких заходів атмосфера.
Молоді люди мали можливість поспілкуватися між собою, дізнатися більше
про учнівське самоврядування, розвиток
молодіжної політики, намалювати свій
особистий портфель майбутнього тощо.
Від імені Бучанського міського голови Анатолія Федорука його заступник
Анатолій Шепетько поздоровив талановитих, розумних, здібних, прекрасних
молодих людей Київщини і зазначив:
– Велика дяка вам всім. Ви розвиваєте

і громади, і державу! Сильне учнівське
самоврядування – це майбутнє України.
Бажаю вам здійснення мрій та реалізації
найамбітніших планів.
Марина
Попатенко,
начальник
Управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання КОДА
привітала стипендіатів і підкреслила:
– Це ті молоді люди, які беруть на
себе відповідальність, і хочуть ставати
успішними. Всі ми з вами творимо нашу
державу. Ваша енергетика надає неймовірну мотивацію.
Керівник управління також зачитала звернення до стипендіатів Олексія
Чернишова, міністра розвитку громад і територій України, екс-очільни-

ка Київської облдержадміністрації.
«Ознака нашої епохи – довіра до молоді,
повага до її думки та точки зору, – вважає Олексій Чернишов. – Номінації стипендій, які сьогодні отримають, свідчать про те, що майбутнє держави буде
у гідних руках».
Найкращих студентів, які не лише
добре навчаються, а й беруть активну участь у житті навчальних закладів
Київщини і держави, нагородили сти-

пендіями голови КОДА і подарунками.
Це відзнака молодим людям, які мають
неабиякі досягнення у громадській, підприємницькій, правозахисній, науковій,
волонтерській діяльності, в організації
студентського дозвілля, у формуванні
здорового способу життя, у популяризації історичної цінності борців за незалежність України, розвитку відчуття
відповідальності і патріотизму у молодих людей.

Єдина родина
У селищі розпочав діяти жіночий
клуб «Мироччанка»

У свято немає
бути самотніх!

З Міжнародним жіночим днем
мешканок Бучанської громади,
які потребують піклування, на
урочистому заході привітали співробітники територіального центру соціального обслуговування
Управління праці, соцзахисту БМР
разом із командою Сергія Урбана
«Благодійний фонд «Добре діло».
найщирішими вітаннями звернулася до жінок керівник територіального центру Світлана Жолуденко та всі
працівники соціального закладу й побажали здоров’я, довголіття, весняного
тепла в домівках та душах.
Теплі слова привітань, подарунки,
весняні квіти та щирі побажання – жін-

З

«Гріх, якщо жінка виглядає менш вродливою, ніж могла б бути» – вважав
письменник Сервантес.

ки-підопічні були вдячні за турботу,
доброту та допомогу соціальним працівникам, які давно вже стали для них
справжньою сім’єю, а також БФ «Добре
діло».
Веселий настрій, вітання талановитих артистів – святкову залу заполонив
дух весни та щастя.

Ж

інка несе в цей світ гармонію, красу та натхнення. Усе життя жінки складається не лише з турботи про сімейне вогнище, але і з кар’єрного росту і
постійного руху. При цьому жінка не повинна забувати про власну привабливість,
елегантність, їй необхідно бути стильною.
На відкритті клубу зібрались представниці прекрасної половини людства. Вони
почули зворушливу легенду про боже творіння – жінку.
Як викохувати жіночу вроду, як може допомогти косметолог і які критерії при
виборі майстра – про це розповідала на зустрічі лікар-косметолог.
Дівчата спілкувались з психологом, який надихнув усіх та відповів на питання,
які хвилювали та цікавили.
Було представлено фотозону, а ще – виставку парфумів та косметики, смаколики, душевні бесіди і різномаїття вражень.
Клуб згуртовує особливих, небайдужих, цікавих жінок, якими славетна мироцька земля.
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◆ Блиставиця

ЗВІТ

Відрядження Бучанської Варти
на флот

У Блиставиці відбулися збори ради
громади, де всі охочі пригадали
зроблене за минулий рік.
аталія Виногородська, представник Блиставицького старостинського округу надала розширені відповіді на всі питання, а також озвучила
плани на 2020-й.

Н

Маршрут: Буча – Бердянськ – Маріуполь – Бердянськ – Херсон – Миколаїв
– Буча (2237 км). Екіпаж: Володимир Щербінін – волонтер, водій. Анатолій
Кушнірчук – капелан, водій. Традиційно, Бучанська Варта відзвітували про
відрядження, цього разу на флот.

сільська медицина

Нові амбулаторії

У Бучанській ОТГ одночасно реалізовуються у двох населених пунктах проєкти з будівництва амбулаторій загальної практики сімейної
медицини.
ходом виконання робіт у Луб’янці
та Мироцькому ознайомилася начальник відділу охорони здоров`я БМР
Лариса Матюшенко.

З
– Відвідали, зі всебічною підтримкою,
наших моряків, капітанів усіх рангів і матросів ударної групи аж у двох їх дислокаціях – Бердянськ і Маріуполь. Із самого
ранку нас там дуже чекали. Привезли усе
необхідне їм на кораблі. На цей раз – усе
за списком, у чому була потреба – пристрій для плазмової прирізки металу,
мотопомпа, електроди, засоби для спостереження, запису та аналізу ситуацій,
різні набори інструментів, електроди,
свердла, електроплитки, пральна машинка, домашня консервація, чай, кава,
смаколики, засоби для особистої гігієни
та інші необхідні речі, – перераховують
волонтери на своїй сторінці у фейсбуці.
Усе привезене розділили між екіпажами кораблів самі капітани на місці. І так
ставалося майже з усім, що Бучанська
Варта привозила їм на флот.
– Також щирі бесіди за чаєм-кавою,
обідами, вечерями у кают-компанії чи
в рубці разом з командуванням – були
неабиякі важливі і вкрай необхідні нашим морякам, нашим захисникам з
моря, – діляться враженнями волонтери. – І, можливо, наш бойовий стан

флоту залишає бажати кращого, але тут
служать Кращі, Незламні, Вірні, Щирі
та відверті Моряки. Саме вони зі своїм
незламним духом, що добре гартувався у Севастополі в 2014-му, у морській
академії Адмірала Нахімова, де окупант захоплював… А вони – не здалися та залишилися вірними Україні.
Незламні та вірні.., і тепер уже рідні
нам люди..., яких всебічно підтримуємо.
ЩИРА ПОДЯКА кожному із вас, хто допоміг придбати усе за списком, дизпаливо
на дорогу, завантажити більше 1,5 тонни
краму, посеред ночі допомогти з колесом,
потім придбати нове та відновити два
диски, ще й пожертвувати кошти на два
нових однакових колеса, – дякує від душі
Бучанська Варта. – Скажемо прямо – без
Вашої допомоги нічого б не відбулося.
Тільки завдячуючи Вашим щирим серцям, у яких окрім своїх власних турбот є
ще місце для наших рідних моряків ударної групи ВМС! Ви – дійсно надійний
тил! Дуже жаль, що у Бучі немає моря,
але там служать наші, рідні, незламні...
Дякуємо за службу і за мир зі сторони
моря!

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

Звіт перед
громадою

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

Як захиститися та запобігти поширенню
коронавірусу

У світі спостерігається загострення епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням у Китаї захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV).

В

Україні
підтверджений
станом
на 11.03.2020 року один випадок
COVID-2019.
У рамках Всеукраїнської кампанії з протидії проникнення коронавірусу на територію
нашої держави, з метою організації подальшого клінічного спостереження, своєчасної
медичної допомоги та протиепідемічних
заходів індивідуального захисту на рівні
громади, Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги» інформує:
Як захиститися від інфікування:
−− уникайте близького контакту з тими, хто
має гарячку або кашель;
−− не торкайтеся обличчя немитими руками;
−− ретельно готуйте їжу, зокрема м’ясо і
яйця;
−− уникайте незахищеного контакту з дикими та свійськими тваринами;
−− часто мийте руки з милом чи обробляйте
дезінфекційними засобами.
−− Як правильно мити руки:
−− тривалість процедури – 20–40 сек;
−− вода має бути теплою (комфортної температури), а не холодною чи гарячою;
−− обов’язкова процедура, якщо руки забруднені, після приходу з вулиці, перед їдою,
після відвідування туалету, якщо відсутній антисептик для рук;
Обробка рук спиртовмісним антисептиком:
−− спиртовмісний антисептик для рук – розчин із вмістом спирту 60–80% або із 2%
хлоргексидину (інші засоби, що реалізують як «антисептик для рук», наприклад
настій ромашки або розчини із 40% вмістом спирту не є такими);
−− антисептик має покривати всю поверхню
шкіри рук (в середньому на одну обробку
слід використовувати 3 мл розчину, а це
24–27 «пшиків» кишеньковим диспенсером, тому рекомендовано його просто наливати в долоню);
−− тривалість обробки – близько 30 сек;
−− особливу увагу приділіть нігтям (там накопичується найбільше бруду);
−− обов’язкова процедура в разі будь-яких
контактів із (потенційно) забрудненими
об’єктами;

ПОРАДИ
Вміти вчитися
Найголовніше, чим ми можемо допомогти нашим дітям, це навчити їх вчитися. З
незапам’ятних часів життя було поділено на
дві частини: період навчання, за яким слідував період роботи. У першій частині ми
акумулюємо інформацію і розвиваємо навички, у другій частині їх використовуємо.
На думку психологів, це вже не актуально.
«Ми поняття не маємо, чого нам доведеться навчатися через 20 років. Що ми знаємо напевно, так це те, що нам доведеться
вивчати нове, – каже ізраїльський історик і
професор Юваль Харари, – Тому краще, що
ми можемо зробити, – це підготувати дітей
до постійного оновлення знань і навичок».
Тримати удар
Ще один найважливіша навичка – вміння
програвати. Сучасна освітня система занадто багато уваги приділяє успіхам. Але зовсім
не вчить дітей тримати удар. А це важливо,
тому що з урахуванням змін в економіці
багатьом доведеться заново вчитися. Вони
будуть змушені прийняти, що те, що вони
знали 20 років тому, вже не має цінності. Так
що їм доведеться зіткнутися з невдачами і не
здатися, а продовжувати працювати.
Боротись зі стресом
Розвиток технологій і штучного інтелекту загрожує тотальним стеженням і
викликає у багатьох людей тривогу. Варто
підготувати своїх дітей до того, що їм буде
важко, і навчити їх боротися зі стресом.
Рівень стресу і без того дуже високий, а
буде ще вищий. Через постійні зміни і глобалізацію. Як саме можна боротися зі стресом? Дехто займається медитацію, а хтось

−− у разі частого користування антисептиком застосовуйте крем для рук, щоб уникнути підсушування та утворення тріщин
шкіри;
−− контролюйте доступ маленьких дітей до
антисептика (він містить спирт і токсичний для вживання всередину).
Як запобігти поширенню інфекції:
−− якщо відчуваєте симптоми респіраторного захворювання, обмежте контакти з
іншими людьми і використовуйте захисну
маску для обличчя (її слід регулярно заміняти/знезаражувати);
−− так як за симптоматикою коронавірус
нічим не відрізняється від інших
вірусних хвороб, то важливо відразу звернутись до лікаря.
Якщо ви протягом останніх
14 днів повернулись із країни, в якій зафіксовано випадки коронавірусу або ж
спілкувались із людиною,
яка контактувала із тим,
хто прибув до України з
країн, де зафіксовано випадки коронавірусу – відразу попередьте про
це свого сімейного
лікаря. Надалі лікар має алгоритм
дій, що робити.
−− під час кашлю та
чхання прикрийте рот
і ніс зігнутим ліктем чи
одноразовою серветкою, після
чого викиньте серветку та вимийте руки;
−− необхідно дезінфікувати поверхні, яких
торкалася інфікована людина.
У людини, інфікованої коронавірусом,
розвивається респіраторне захворювання
різної тяжкості із такими основними симптомами:
−− гарячка;
−− кашель;
−− чхання;
−− порушення роботи нирок;
−− ускладнене дихання.
Симптоми можуть проявитися через 2–14

днів після зараження новим коронавірусом
та хвороба спричиняє запалення легень.
Використовуйте маску правильно, якщо
ви захворіли:
−− вона має покривати ніс і рот;
−− вона має щільно прилягати, без відступів
по краях;
−− змінюйте маску, щойно вона стала вологою;
−− не чіпайте зовнішню частину маски руками, а якщо

доторкнулися, помийте руки з милом чи обробіть спиртовмісним антисептиком;
−− змінюйте маску щочотири години.
Немає доказів того, що регулярне використання медичних масок здоровими людьми
у звичайних умовах запобігає передаванню
COVID-19.Одноразові медичні маски не
можна стерилізувати та використовувати
повторно.
Як передається вірус?
−− Наразі відомо, що новий коронавірус пе-

Яких навичок треба навчити дитину,
аби вона була успішною

Здоров’я
редається краплинним та контактним
шляхами.
−− Вірус не циркулює у повітрі. Він не здатний переміщатись на далекі відстані. Він
є тільки в крапельках, які людина видихає
під час кашлю чи чхання. Відстань – це
гарантія безпеки. Це фактор переривання
епідемічного ланцюга. Тому заразитись
неможливо навіть від інфікованої людини, якщо ви не перебуваєте безпосередньо
поруч з інфікованим (нагадуємо, це максимум – 1,5-2 м).
−− Переважає контактний шлях, коли вірус
потрапляє на слизові оболонки носа, очей
через руки або інші предмети (хустинку, рукавиці) після торкання до об’єктів
(тварин, м’яса, риби, дверних ручок,
поручнів), що забруднені виділеннями із дихальним шляхів
хворого чи інфікованого.
−− Повітряним шляхом віруси передаються від людини
до людини через аерозольні часточки (діаметром до
5 мкм), які безперешкодно можуть потрапляти в
нижні дихальні шляхи.
Цей шлях передавання та
інфікування не характерний для коронавірусів, хоч
і можливий за певних умов
– наприклад, під час процедур з утворенням аерозолю. До таких належать лише
медичні процедури – бронхоскопія, інтубація трахеї,
санація трахеобронхіального
дерева у хворого, що перебуває
на штучній вентиляції легень
тощо. Тому для більшості населення такий шлях не страшний.
Вакцини від коронавіруса на цей момент
не існує. Вчені ще не розробили противірусний препарат. Хворі коронавірусом потребують допомоги для полегшення симптомів. Завдяки лікуванню, яке спрямоване на
підтримку життєво важливих функцій, у
більшості пацієнтів хвороба закінчується
одужанням.
В даний час учені ведуть пошук вакцин
та лікарських засобів специфічної дії. Вони
вивчаються в ході клінічних досліджень.
При цьому розроблення вакцин та лікарських засобів для профілактики і лікування
COVID19 координуються ВООЗ.

хто має відношення до освіти, в один голос
стверджують, що традиційна школа не відповідає вимогам сучасності, тому її підходи
мають змінитися. Адже світ навколо зміМи живемо в дуже невизначеному світі. У настільки невизначеному, що не нився й змінилися самі діти. Нинішні дітлазрозуміло, до чого готуватися самим і, головне, до чого і як готувати наших хи думають інакше, ніж наше покоління, бо
дітей. Чого, врешті-решт, їх вчити? Психологи рекомендують вкласти у свою світ уже зовсім інший. Сучасні діти значно
вільніші, розкутіші, безпосередніші. У них
дитину 5 головних навичок, які допоможуть їй не загубитись у цьому світі.
кліпове мислення – вони не можуть довго
концентруватися на одному матеріалі.
Але річ не лише в непосидючості: у нинішніх дітей суттєво швидший темп життя, вимога більшої свободи та необхідність
приймати набагато більше рішень. Вони
радше запитають поради в Google, ніж у
вчителя. І це не недоліки, а сильні сторони
наших дітей, які потрібно використовувати під час уроків. Звісно, у більшості шкіл
України в пріоритеті все ще залишається
стандартний урок, який проходить за схемою: опитати – виставити оцінки – пояснити новий матеріал – відпустити додому. Але
сьогодні позитивних зрушень усе більше
– ситуація змінюється. Великі надії в цьому сенсі покладаються на Нову українську
школу – ключову реформу Міністерства
освіти і науки. Вона вказує на правильний
напрям – створити школу, де буде цікаво навчатись і яка даватиме учням не лише знання, а й уміння застосовувати їх у житті.
Отже, бажання рухати нашу освіту вперед
бігає. Немає універсального способу, але перебудовуватися під потреби ринку праці, вистачає. Ми бачимо, як молоді викладачі
для себе його потрібно знайти і навчити який буде все більш мінливим. Тому вкрай активно шукають способи вдосконалювадитину цих навичок.
важливо розвинути в дитині ці якості.
ти свої знання, для чого зараз існує багато
можливостей. Тож можна сподіватися, що
вже незабаром українська освіта відповідаБути гнучкими
Розвиток у школі
Для того щоб бути успішними і витримати
Школам непогано б трохи призупини- тиме сучасними вимогам і готуватиме дітей
конкуренцію в XXI столітті, дітям і дорослим ти розвиток технічних навичок і зробити до того, щоб вони були успішними в майзнадобиться ще два вміння: гнучкий розум акцент на розвитку «життєвих» умінь, та- бутньому.
і розвинений емоційний інтелект. Дітям по- ких як: критичне мислення, спілкування,
Підготувала
Ірина ПАЯСЬ
стійно доведеться знаходити себе заново, співробітництво і творчість. Сьогодні всі,

ТЕЛЕПРОГРАМА 16–22 березня

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:20
,5:15 «ТСН».
9:25,10:20,18:00 «Життя вiдомих
людей».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку».
13:25,14:25 «Свiт навиворiт: Камбоджа».
15:20,17:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Доктор Вiра». (12+).
22:45 «Грошi».
0:00 «Дубiнiзми».
0:30 «Голос країни 10».
2:20 Т/с «Школа». (16+).

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 «Ранок з Iнтером».
9:20,18:00,19:00,2:05 «Стосується
кожного».
11:10,12:25 Х/ф «Зорро».
14:00 Х/ф «Крiстiна».
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Привiт з минулого».
23:45 Т/с «Розвiдники». (16+).
1:00 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
3:35 «Орел i решка. Шопiнг».
4:55 «Телемагазин».

ICTV

4:45 Скарб нацiї.
4:55 Еврика!
5:05 Служба розшуку дiтей.
5:10 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:55 Громадянська оборона.
6:40 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:10,19:10 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:00 Х/ф «Спецiальне завдання».
(16+).
11:45,13:15 Х/ф «Не вiдступати i не
здаватись». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:05,16:20 Х/ф «Миротворець».
(16+).
16:55 Х/ф «Вiд колиски до могили».
(16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Теорiя змови.
21:20 Т/с «Нюхач 4». (16+).
22:15 Свобода слова.
23:55 Х/ф «Операцiя «Вiдплата».
(18+).
1:35 Нацiональний вiдбiр.
Євробачення 2020.
1:50 Стоп-10.

Новий канал

5:55,7:05 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi».
7:10 Вар`яти. (12+).
9:00 Дiти проти зiрок.
11:00 Х/ф «Янголи Чарлi».
12:50 Х/ф «Хоббiт: Пустка Смауга».
(16+).
16:10 Х/ф «Хоббiт: Битва п`яти
воїнств». (16+).
19:00 Вiд пацанки до панянки. (16+).
21:10 Х/ф «Згадати все». (16+).
23:20 Х/ф «Обитель зла: Потойбiчне
життя». (18+).
1:20 Т/с «Київ вдень i вночi». (18+).
2:20 Служба розшуку дiтей.
2:25 Зона ночi.
4:10 Абзац.

СТБ

5:45 За живе! (16+).
7:00 Все буде добре!
9:15 Т/с «Коли ми вдома».
11:05 МастерШеф. (12+).
14:35 Хата на тата. (12+).
17:25,21:55 Вiдлiк часу.
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00,0:35 Т/с «Слiпа». (12+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,2:05 Зоряний шлях.
11:20 Мiсiя: краса.
12:20,3:10 Реальна мiстика.
14:20,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
17:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Зречення», 9 i 10 с. (12+).
23:30 Х/ф «Пiзня любов».
1:35 Телемагазин.

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
9:20,17:25,19:50 Якiсне життя.
9:30,13:30 М/с «Атомiкрон», 7 i 8 с.
10:00 «Лiкар знає».
11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:0
0 СТН.
11:10,13:10,15:10,17:10,19:20 Радар.
11:15,13:15,19:30,21:30 Погода.
11:20 Welness.
11:30 «Євромакс».
12:00 Телемаркети.
13:20 Київськi iсторiї.
14:00 Депутатська приймальня.
15:15,17:15,19:25 СТН-Спорт.
15:20 Панорама.
17:30 Київ змiнюється.
18:00 «Глобал 3000».
18:30,22:40 Д/с «Безглуздi
винаходи», 12 с.
19:40,22:25 Cлужба порятунку.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35,0:05 Т/с «Закулiснi iгри», 17
с. (16+).
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:15 Т/с «Таємницi старого мосту»,
58 с.
0:50,5:25 «Цивiлiзацiя Incognita».
2:25 Життєвi iсторiї.

Вівторок 17 березня

UA:Перший

6:00 М/с «Чорний пiрат».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:0
0,23:15,2:00,5:00 Новини.
9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
11:40,14:10 Телепродаж.
12:00 Д/с «Аромати Чилi».
13:10,22:15 Святi та грiшнi.
14:25 Д/с «Аромати Грецiї».
15:10,3:35,5:30 #ВУкраїнi.
15:45 Бюджетники.
16:15 Д/с «Вижити в дикiй природi».
17:30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18:20,2:40 Тема дня.
19:20 Д/с «Боротьба за виживання».
19:55 Д/с «Суперчуття».
20:30 Д/с «Дикi тварини».
21:30,23:50,2:25 UA:Спорт.
21:40 Нашi грошi.
0:00 «Зворотнiй вiдлiк».
1:45 Своя земля.
4:05 UA:Фольк. Спогади.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:30
,5:20 «ТСН».
9:25,10:20,18:00 «Життя вiдомих
людей».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку».
13:30,14:30 «Свiт навиворiт: Камбоджа».
15:30,17:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Доктор Вiра». (12+).
22:45,0:40 «Одруження наослiп».
2:15 Т/с «Школа». (16+).

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».
11:05,12:25 Т/с «Мене звуть Мелек».
(12+).
13:00 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
(12+).
14:45,15:40 «Речдок».
16:30 «Речдок. Особливий випадок.
Чуже багатство».
18:00,19:00,1:55 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Привiт з минулого».
23:45 Т/с «Розвiдники». (16+).
1:00 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
3:25 «Орел i решка. Шопiнг».
4:55 «Телемагазин».

ICTV

4:20 Скарб нацiї.
4:30 Еврика!
4:35 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.
10:05 Теорiя змови.
11:00 Секретний фронт. Дайджест.
11:45,13:20 Х/ф «Вбивча швидкiсть».
(16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:15,16:20 Х/ф «Не вiдступати i не
здаватись». (16+).
16:40 Х/ф «Денне свiтло». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
21:20 Т/с «Нюхач 4». (16+).
22:30 Х/ф «Крикуни». (16+).
0:25 Х/ф «Крикуни 2: Полювання».
(18+).
2:00 Стоп-10.

Новий канал

5:55,7:05 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi».
7:10 Вар`яти. (12+).
8:40 Х/ф «Двохсотрiчна людина».
11:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
13:10 Божевiльна зiрка. (12+).
15:10,19:00 Хто проти блондинок.
(12+).
21:00 Х/ф «Стартрек». (16+).
23:30 Х/ф «Обитель зла: Вiдплата».
(18+).
1:20 Т/с «Київ вдень i вночi». (16+).
2:20 Зона ночi.
4:10 Абзац.

СТБ

5:45 За живе! (16+).
7:00 Все буде добре!
9:15 Т/с «Коли ми вдома».
12:05 МастерШеф. (12+).
15:25 Хата на тата. (12+).
17:25,21:55 Вiдлiк часу.
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Т/с «Слiпа». (12+).
18:55 Один за всiх. (16+).
19:50 Т/с «Нiщо не трапляється
двiчi». (12+).
22:45 Таємницi ДНК. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.

7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,2:1
5 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
11:20 Мiсiя: краса.
12:20,3:10 Реальна мiстика.
14:20,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
17:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Зречення», 11 i 12 с. (12+).
23:20 Контролер.
0:00 Х/ф «Вiчна казка».
1:45 Телемагазин.

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
9:20 Snooker в Українi.
9:30,13:30 М/с «Атомiкрон», 9 i 10 с.
10:00 «Лiкар знає».
11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:0
0 СТН.
11:10,13:10,15:10,17:09,19:20 Радар.
11:15,13:15,19:30,21:30 Погода.
11:20,13:20,18:00 Служба порятунку.
11:30,22:40 Д/с «Безглуздi
винаходи», 13 с.
12:00 Телемаркети.
14:00 Депутатська приймальня.
15:15,17:12,19:25 СТН-Спорт.
15:20 Панорама.
17:15 «КиївLeaks».
18:15 «Сьогоднi у свiтi».
19:40 Київськi iсторiї.
19:50 Якiсне життя.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35,0:05 Т/с «Закулiснi iгри», 18
с. (16+).
22:25 Київ. Persons.
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:15 Т/с «Таємницi старого мосту»,
59 с.
0:50,5:25 «Цивiлiзацiя Incognita».
2:25 Життєвi iсторiї.

Середа, 18 березня

UA:Перший

6:00 М/с «Чорний пiрат».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:0
0,23:15,2:00,5:00 Новини.
9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).

11:40,14:10 Телепродаж.
12:00 Д/с «Аромати Iспанiї».
13:10 Енеїда.
14:25 Д/с «Аромати Пiвденної
Африки».
15:10,0:00 Святi та грiшнi.
16:15 Д/с «Вижити в дикiй природi».
17:30 Нашi грошi.
18:20,2:40 Тема дня.
19:20 Д/с «Боротьба за виживання».
19:55 Д/с «Суперчуття».
20:30 Д/с «Дикi тварини».
21:30,23:50,2:25 UA:Спорт.
21:40 Бюджетники.
22:15 Т/с «Епоха честi».
0:55 Розсекречена iсторiя.
1:45 Своя земля.
3:35 Спiльно.
4:05 UA:Фольк. Спогади.
5:30 #ВУкраїнi.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:30
,5:20 «ТСН».
9:25,10:20,18:00 «Життя вiдомих
людей».
11:15,12:20 «Мiняю жiнку».
13:25 «Свiт навиворiт: Камбоджа».
14:25 «Свiт навиворiт 2: Iндiя».
15:25,17:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Доктор Вiра». (12+).
22:45,23:50,0:40 «Свiт навиворiт 11:
Китай».
1:10 Т/с «Школа». (16+).

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».
11:05,12:25 Т/с «Мене звуть Мелек».
(12+).
13:00 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
(12+).
14:45,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок.
Чуже багатство».
18:00,19:00,1:55 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».

21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Привiт з минулого».
23:45 Т/с «Розвiдники». (16+).
1:10 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
3:25 «Орел i решка. Шопiнг».
4:55 «Телемагазин».

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30 Студiя Вашингтон.
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.
11:30,13:20 Х/ф «Пегас проти
Химери». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:45 Х/ф «Крикуни». (16+).
16:15 Х/ф «Сфера». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Секретний фронт.
21:20 Т/с «Нюхач 4». (16+).
22:30 Х/ф «28 днiв потому». (18+).
0:30 Х/ф «28 тижнiв потому». (18+).
2:10 Стоп-10.

Новий канал

5:55,7:05 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi».
7:10 Вар`яти. (12+).
9:10 Х/ф «Небеснi гiнцi».
11:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
13:10 Божевiльна зiрка. (12+).
15:10,19:00 Суперiнтуїцiя. (12+).
21:00 Х/ф «Стартрек: Вiдплата».
(16+).
23:40 Х/ф «Обитель зла: Фiнальний
роздiл». (16+).
1:40 Т/с «Київ вдень i вночi». (16+).
2:35 Служба розшуку дiтей.
2:40 Зона ночi.
4:10 Абзац.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

UA:Перший

6:00 М/с «Чорний пiрат».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:0
0,23:30,2:00,5:00 Новини.
9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
11:40,14:10 Телепродаж.
12:00 Д/с «Аромати Чилi».
13:10,0:55,5:30 #ВУкраїнi.
13:40,3:35 Бюджетники.
14:25 Д/с «Аромати Грецiї».
15:10 UA:Фольк.
16:15 Д/с «Вижити в дикiй природi».
17:30,0:25 Перша шпальта.
18:20,2:40 Тема дня.
19:20 Д/с «Свiт дикої природи».
19:55 Д/с «Суперчуття».
20:30 Д/с «Дикi тварини».
21:25,2:20 UA:Спорт.
21:35 «Зворотнiй вiдлiк».
0:00 Схеми. Корупцiя в деталях.
1:20 Спiльно.
1:45 Своя земля.
2:30,5:20 Погода.
4:05 Енеїда.

18:55,22:45 Один за всiх. (16+).
19:50 Т/с «Нiщо не трапляється
двiчi». (12+).
23:40 Слiдство ведуть екстрасенси.
(16+).

СТБ

5:45 За живе! (16+).
7:00 Все буде добре!
8:50 Т/с «Коли ми вдома».
11:30 МастерШеф. (12+).

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

Понеділок 16 березня

2020 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

12 березня 2020 року 5

ПАНОРАМА ЖИТТЯ
Весняне свято для жінок
УРОЧИСТОСТІ

Продовження.
Початок на стор. 1

Б

учанський міський голова Анатолій
Федорук привітав всіх жінок зі святом. Побажав кохання та бути коханими.

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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А також висловив слова вдячності
жінкам-вдовам, матерям та родичам загиблих учасників антитерористичної
операції:
– Вся наша громада пишається тим
подвигом справжніх чоловіків, яких ви
виховали, яких ви зростили, яких ви по
життю підтримували. Прийміть щирі

слова вдячності кожній вашій родині.
Дякую за активну участь, яку ви берете у всіх заходах, які проходять в нашій
ОТГ, тому що це надважливо. Прийміть
від всіх чоловіків нашої громади слова
вдячності та побажання миру, злагоди,
благополуччя, достатку вам, вашим родинам і всій нашій громаді.

Святковий настрій, усмішки та привітання – атмосфера свята заполонила кожен куточок залу. Багато охочих долучилося, тож у залі не було жодного вільного
місця.
Талановиті вихованці Бучанської дитячої школи мистецтв з нагоди весняного
свята подарували всім чудовий концерт.

Відзнака

Нагородження
номінанток
«Жінка року-2019»

«Її величність жінка», – саме із цих слів розпочалася яскрава незабутня подія, яку організувала
компанія «Альянс краси» – «Жінка року-2019». У
Гаврилівському будинку культури не було жодного вільного місця, навіть східці були переповнені глядачами, які бажали долучитися до свята.
недарма. Адже це було не просто урочисте вручення
нагород, а миле неповторне свято весни, краси, успіху.
Під акомпанемент живої музики – це скрипаль-віртуоз
дарував свої вітання, кожна пані отримала троянду, келих шампанського і подаруночки від організаторів.
Генеральний директор компанії «Альянс краси» Вадим
Геращенко розповів, що їхня компанія розташовується у
селі Синяк близько 15 років, і вони завжди організовують
цікаві заходи для місцевих жителів, багато з яких працюють на їхньому виробництві. І третій рік поспіль влашто-

І

вують свято «Жінка року», під час якого нагороджують
жінок, які мають неабиякі здобутки у громаді. Цьогоріч
за ініціативи активної молоді додалася ще одна номінація
– «Леді року», щоб мати змогу відмітити молодих дівчат.

Вадим Геращенко привітав всіх зі сцени і зазначив,
що дуже приємно нагороджувати і дарувати подарунки найкращим жінкам громади.
В.о. старости Гаврилівки і Тарасівщини Олег
Покрасьон від імені Бучанського міського голови
Анатолія Федорука привітав номінанток, гостей свята
і всіх жінок, побажав кохання та здійснення мрій.

За ними на сцену вийшли самі мужні вихованці
дитячого садочка «Веселка». Хлопчики мило і зворушливо поздоровили жінок зі сцени. А згодом до них
приєдналися маленькі леді. Дітки привітали матусь і
заспівали веселу пісеньку.
Активні, цілеспрямовані, невгамовні, доброчинні,
ті, хто із радістю відають своє життя людям, громаді:
вчителі і волонтери, педагоги і лікарі, цілеспрямовані
дівчата і відмінниці у навчанні, соціальні працівники і
науковці, – найкращі жительки Гаврилівки, Синяка та
співробітники компанії «Альянс краси» – 17 номінанток отримали відзнаки «Жінка року 2019», статуетки і
цілий кошик подарунків від організаторів.
Виступи місцевих ансамблів, талановитих артистів та музичні вітання одеських гостей – учасників
«Х-фактору» стали ще одною прикрасою душевного
весняного свята.
Ірина Левченко

громади
ЄДИНА РОДИНА

Свято весни –
у кожному куточку

Березень – перший місяць весни. Це не тільки відблиск крижинок і приліт
перших птахів. Березень – це початок тепла, краси, кохання. І тому не випадково перше свято весни – День жінок. У школах такий день вважається
особливим святом, адже більшість вчителів — жінки.

Святкування річниці народження
Кобзаря

ДАТА

206-ту річницю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка відзначили у міському Будинку культури по вулиці Яблунська, 15.

П
Ц

ьогоріч учні Гаврилівської школи №8 подарували жіночій частині педагогічного колективу незабутній святковий концерт, зачарувавши присутніх пісенним виконанням, танцями, жартами, інсценівками та віршами. Яскраві учнівські виступи стали чудовим подарунком гарного настрою до свята.

оетичні твори Кобзаря звучали зі
сцени у виконанні маленьких конкурсантів НВК «Берізка», які виразним
емоційним декламуванням несли до глядачів велич його поезій.
А поки журі визначалися з переможцями, учасники театрального гуртка виконали уривок з містерії Тараса Шевченка

«Три душі», літературно-музичну композицію «У нашім раї на землі» та театралізовану мініатюру «Тополя».
Минатимуть роки, спливатимуть віки,
а Тарас Шевченко залишатиметься у
пам’яті нащадків, бо є й буде Україна і
народ український.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

7

НАША ГОРДІСТЬ

У

чні Луб’янської школи №7 привітали всіх жінок: матерів, бабусь, сестричок, вчителів та подруг.
Святкова зала ледь вмістила гостей.
Тепер можна впевнено сказати, що
весна прийшла!

На Міжнародному конкурсі «Сузір’я України» представники Бучанської ОТГЛюдмила Близнюк та Ганна
Мудра з дуету «Горислава»
вибороли перше місце у
своїй категорії.
удді конкурсу відмітили
професійний рівень виконавців та їхній вклад у розвиток українського вокального
мистецтва й традиційної пісенної культури України.
Щиро вітаємо з перемогою і
бажаємо подальших успіхів!

С
Н

апередодні 8 Березня учні Бучанської школи №3 зробили для найрідніших
матусь справжнє свято. Привітали не тільки подарунками, а й віршиками,
піснями. Також були різні цікаві конкурси, в яких брали участь не тільки діти, а й
батьки. Всім було цікаво та весело. Всі отримали великий заряд позитиву.

Золота «Веселка»

На Всеукраїнському фестивалі конкурсі ‘’Золоті ключі» вокальний ансамбль «Веселка» Блиставицького будинку культури отримав перше
місце і сертифікат на участь у фестивалі народної творчості «Ярмарка»
на Національному Сорочинському ярмарку в с. Великі Сорочинці на
Полтавщині.

У

чні школи № 4 вітали своїх вчителів, а хлопчики своїх однокласниць. Не менш приємним подарунком для вчительського колективу став
концерт. У ньому брали участь учні як
старших, так і молодших класів. Вони
порадували своїм співом, запальними
танцями та зворушливими віршами.
Свято весни, любові та краси,
одне з найсвітліших у країні свят,
не обійшло увагою жінок та дівчат з
Блиставицької школи № 6. Святковим
концертом привітали учні всіх присутніх. Атмосфера тепла та любові на
заході запам’ятається на багато років.

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

Пісенні таланти громади

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

№ 10 від 12 березня 2020 року
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
15:25 Хата на тата. (12+).
17:25,21:55 Вiдлiк часу.
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00,0:35 Т/с «Слiпа». (12+).
18:55 Один за всiх. (16+).
19:50 Т/с «Нiщо не трапляється
двiчi». (12+).
22:45 Давай поговоримо про секс.
(16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,2:15 Зоряний шлях.
11:20 Мiсiя: краса.
12:20,3:10 Реальна мiстика.
14:20,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
17:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Зречення», 13 i 14 с.
(12+).
23:30 Х/ф «Любов з пробiрки».
(16+).
1:45 Телемагазин.

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
9:20,11:20,13:20,19:40,22:25 Київськi
iсторiї.
9:30,13:30 М/с «Атомiкрон», 11 i
12 с.
10:00 «Лiкар знає».
11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:0
0 СТН.
11:10,13:10,15:10,17:10,19:20 Радар.
11:15,13:15,19:30,21:30 Погода.
11:30,22:40 Д/с «Безглуздi
винаходи», 14 с.
12:00 Телемаркети.
14:00 Депутатська приймальня.
15:15,17:15,19:25 СТН-Спорт.
15:20 Панорама.
17:20,19:50 Якiсне життя.
17:30 Погоджувальна рада.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35,0:05 Т/с «Окупованi», 1 с.
(16+).
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:15 Т/с «Таємницi старого мосту»,
60 с.
0:50,5:25 «Цивiлiзацiя Incognita».
2:25 Життєвi iсторiї.

Четвер 19 березня

UA:Перший

6:00 М/с «Чорний пiрат».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:0
0,23:15,2:00,5:00 Новини.
9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
11:40,14:10 Телепродаж.
12:00 Д/с «Аромати Iспанiї».
13:10,4:05 UA:Фольк. Спогади.
14:25 Д/с «Аромати Пiвденної
Африки».
15:10,0:00 Енеїда.
16:15 Д/с «Вижити в дикiй природi».
17:30,5:30 #ВУкраїнi.
18:20,2:40 Тема дня.
19:20 Д/с «Боротьба за виживання».
19:55 Д/с «Суперчуття».
20:30 Д/с «Дикi тварини».
21:30,23:50,2:25 UA:Спорт.
21:40 Схеми. Корупцiя в деталях.
22:15 Т/с «Епоха честi».
0:55 Розсекречена iсторiя.
1:45 Своя земля.
3:35 Перша шпальта.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:50
,5:20 «ТСН».
9:25,10:20,18:00 «Життя вiдомих
людей».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку».
13:25,14:25 «Свiт навиворiт 2: Iндiя».
15:25,17:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 Т/с «Доктор Вiра», 7 с. (12+).
21:45 Т/с «Доктор Вiра», 8 с. (12+).
22:30 «Право на владу».
1:00 «Грошi».
2:15 Т/с «Школа». (16+).

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».
11:05,12:25 Т/с «Мене звуть
Мелек». (12+).
13:00 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
(12+).
14:45,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок.
Чуже багатство».
18:00,19:00,1:55 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Привiт з минулого».
23:45 Т/с «Розвiдники». (16+).
1:10 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
3:25 «Орел i решка. Шопiнг».
4:55 «Телемагазин».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:30 Студiя Вашингтон.
4:35 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.
10:05 Секретний фронт.
12:05,13:15 Х/ф «Спецiальне
завдання». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:15,16:20 Х/ф «Вбивча швидкiсть».
(16+).
16:55 Х/ф «Холостяцька вечiрка 3».
(16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Антизомбi. Дайджест.
21:20 Т/с «Нюхач 4». (16+).
22:25 Х/ф «Сфера». (16+).
0:45 Х/ф «Тонка червона лiнiя».
(16+).
3:35 Я зняв!

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:10 Х/ф «Робосапiєн:
Перезавантаження».
11:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
13:10 Божевiльна зiрка. (12+).
15:10,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Трон: Спадщина». (16+).
23:30 Х/ф «Примари Марса». (18+).
1:20 Т/с «Київ вдень i вночi». (16+).
2:20 Служба розшуку дiтей.
2:25 Зона ночi.

БЛАНК ПЕРЕДПЛАТИ НА 2019 РІК

СТБ

5:45 За живе! (16+).
7:00 Все буде добре!
8:50 Т/с «Коли ми вдома».
11:55 МастерШеф. (12+).
15:25 Хата на тата. (12+).
17:25,21:55 Вiдлiк часу.
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Т/с «Слiпа». (12+).
18:55 Один за всiх. (16+).
19:50 Т/с «Нiщо не трапляється
двiчi». (12+).
22:45 Я соромлюсь свого тiла. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,2:15 Зоряний шлях.
11:20 Мiсiя: краса.
12:20,3:10 Реальна мiстика.
14:20,15:30 Агенти справедливостi.
(12+).
17:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Зречення», 15 i 16 с.
(12+).
23:20 По слiдах.
0:00 Х/ф «Дружина Штiрлiца». (16+).
1:45 Телемагазин.

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
9:20,11:20,13:20 Київськi iсторiї.
9:30,13:30 М/с «Атомiкрон», 13 i
14 с.
10:00 «Лiкар знає».
11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:0
0 СТН.
11:10,13:10,15:10,17:09,19:20 Радар.
11:15,13:15,19:30,21:30 Погода.
11:30,22:40 Д/с «Безглуздi
винаходи», 15 с.
12:00 Телемаркети.
14:00 Депутатська приймальня.
15:15,17:12,19:25 СТН-Спорт.
15:20 Панорама.
17:15 «КиївLeaks».
18:00 Snooker в Українi.
18:15 «Сьогоднi у свiтi».
19:40 Прогулянки мiстом.
19:55 Паспорт UA.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35,0:05 Т/с «Окупованi», 2 с.
(16+).
22:25 Київ. Persons.
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:15 Т/с «Таємницi старого мосту»,
61 с.
0:50,4:55 «Цивiлiзацiя Incognita».
2:25 Життєвi iсторiї.
6:30 Дотик з Чарльзом Стенлi.

П’ятниця, 20 березня

UA:Перший

6:00 М/с «Чорний пiрат».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,13:00,15:45,19:00,21:0
0,23:15,2:00,5:00 Новини.
9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
11:40,13:45 Телепродаж.
12:00 Д/с «Аромати Iспанiї».
13:10 Д/с «Мегаполiси».
14:05,0:00 Бiатлон. Кубок свiту. IX
етап. Спринт 7,5 км. Жiнки.
15:55,20:30 Д/с «Дикi тварини».
16:30 Плiч-о-плiч.
16:45 Схеми. Корупцiя в деталях.
17:15 VoxCheck.

16–22 березня 2020 року

17:20,2:35 Бiатлон. Кубок свiту. IX
етап. Спринт 10 км. Чоловiки.
19:20 Д/с «Боротьба за виживання».
19:55 Д/с «Суперчуття».
21:30,23:50,2:25 UA:Спорт.
21:40 Перша шпальта.
22:15 Т/с «Епоха честi».
1:30,5:30 #ВУкраїнi.
4:05 UA:Фольк. Спогади.

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:
35 «ТСН».
9:25,10:20,18:00 «Життя вiдомих
людей».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку».
13:25,14:25 «Свiт навиворiт 2: Iндiя».
15:30,17:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:15 «Чистоnews».
20:25,22:30 «Лiга смiху».
0:35 Комедiя «Термiнал».
3:25 «Грошi».
5:20 «Свiтське життя».

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».
11:05,12:25 Т/с «Мене звуть
Мелек». (12+).
13:00 Х/ф «Закони привабливостi».
14:45,15:40,23:45 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок.
Чуже багатство».
18:00,1:30 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».
3:00 «Запрограмованi долi».
3:55 Х/ф «Мiж високих хлiбiв».
5:05 «Телемагазин».

ICTV

4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30 Студiя Вашингтон.
4:35 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.
10:05 Антизомбi. Дайджест.
11:05 Х/ф «Божевiльня». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:20,22:40 «На трьох». (16+).
14:50,16:20 Х/ф «Термiнова
доставка». (16+).
17:00 Х/ф «Нью-йоркське таксi».
18:45 Факти. Вечiр.
20:05 Дизель-шоу. (12+).
0:30 Х/ф «28 днiв по тому». (18+).
2:20 Х/ф «28 тижнiв по тому». (18+).

Новий канал

5:55,7:45 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi».
7:50,1:15 Вар`яти. (12+).
9:50 Х/ф «Обитель зла: Фiнальний
роздiл». (16+).
11:50 Х/ф «Стартрек». (16+).
14:20 Х/ф «Стартрек: Вiдплата».
17:00,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Залiзна людина». (16+).
23:20 Х/ф «Священик». (18+).
1:10 Служба розшуку дiтей.
3:00 Зона ночi.

СТБ

5:55 Хата на тата. (12+).
15:20,18:05,19:00 Холостяк. (12+).
17:25 Вiдлiк часу.
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
22:45 Т/с «Одна брехня на двох».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
9:30,5:30 Зоряний шлях.
10:30 Х/ф «Паперовi квiти». (12+).
12:30 Т/с «Стань моєю тiнню», 1 i 2 с.
15:30 Т/с «Стань моєю тiнню».
17:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 Гучна справа.
21:00 Свобода слова Савiка Шустера.
0:00 Т/с «Забута жiнка», 1 i 2 с.
1:45 Телемагазин.
2:15 Т/с «Забута жiнка». (16+).
3:50 Реальна мiстика.

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
9:20,11:20,13:20,19:50 Якiсне життя.
9:30,13:30 М/с «Дiнофроз», 1 с.
10:00 «Лiкар знає».
11:00,13:00,15:00,19:00,21:00 СТН.
11:10,13:10,15:10,19:20 Радар.
11:15,13:15,19:30,21:30 Погода.
11:30 Д/с «Безглуздi винаходи»,
16 с.
12:00 Телемаркети.
14:00 Депутатська приймальня.
15:15,19:25 СТН-Спорт.
15:20 Панорама.
16:30 Прогулянки мiстом.
16:45 Welness.
17:00 КиївРада-Live.
19:40 Київськi iсторiї.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35,23:15 Х/ф «Фанат». (16+).
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:45 Т/с «Вiра», 3 с. (12+).

1:25 Т/с «Таємницi старого мосту»,
62 i 63 с.
3:05 Життєвi iсторiї.
6:05 «Цивiлiзацiя Incognita».

Субота, 21 березня

UA:Перший

6:00 М/с «Чорний пiрат».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,2:00,5:30
Новини.
9:30,3:15 Енеїда.
10:30,12:30 Телепродаж.
10:45 М/с «Книга джунглiв».
12:45,21:20 Д/с «Дикi тварини».
13:55 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».
15:00,0:20 Бiатлон. Кубок свiту. IX
етап. Переслiдування 10 км. Жiнки.
16:05 #ВУкраїнi.
16:35 Плiч-о-плiч.
17:00,1:20,5:00 Бюджетники.
17:35,2:20 Бiатлон. Кубок свiту.
IX етап. Переслiдування 12,5 км.
Чоловiки.
18:40,1:45 Своя земля.
18:50 Д/с «Боротьба за виживання».
19:20 Д/с «Особливий загiн».
20:25 Д/с «Свiт дикої природи».
22:00 Х/ф «Iнiй». (16+).

Канал «1+1»

6:05,7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 Драма «Зелена миля». (16+).
14:00 Комедiя «1+1». (12+).
16:25,21:30 «Вечiрнiй квартал».
18:30 «Розсмiши комiка».
19:30,5:20 «ТСН».
20:15,4:20 «Чистоnews».
20:25 «Українськi сенсацiї».
23:25,0:25 «Свiтське життя».

Iнтер

5:35 «Чекай на мене. Україна».
7:10 Х/ф «Балада про доблесного
лицаря Айвенго».
9:00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10:00 «Корисна програма».
11:00 Х/ф «Пригоди Шерлока
Холмса i доктора Ватсона.
Знайомство».
13:40 Х/ф «Пригоди Шерлока
Холмса i доктора Ватсона. Скарби
Агри».
16:30 Т/с «Пристрастi за Зiнаїдою».
20:00 «Подробицi».
20:30 «Крутiше за всiх. Краще».
22:25 Т/с «Однолюби».

ICTV

5:05 Скарб нацiї.
5:10 Еврика!
5:20 Факти.
5:55 Особливостi нацiональної
роботи.
6:40 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
8:30 Перше, друге i компот!
9:15 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ».
12:45 Факти. День.
13:00 Дизель-шоу. (12+).
14:55 Т/с «Нюхач 4». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Механiк 2: Воскресiння».
20:55 Х/ф «Перевiзник 3». (16+).
22:45 Х/ф «Перевiзник: Спадщина».

Новий канал

5:55,6:45 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi».
6:50,23:40 Вар`яти. (12+).
8:50 Хто зверху? (12+).
12:50 Х/ф «Бетховен».
14:40 Х/ф «Бетховен 2».
16:10 М/ф «Кролик Пiтер».
18:10 Х/ф «Людина зi сталi». (16+).
21:00 Х/ф «Залiзна людина 2».

СТБ

5:40 Прокинься з Ектором!
7:30 Т/с «Нiщо не трапляється двiчi».
15:50 МастерШеф. Професiонали.
19:00 МастерШеф. Професiонали 2.
22:05 Хата на тата. (12+).

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,5:30 Зоряний шлях.
9:00 Т/с «Зречення», 9-14 с. (12+).
15:20 Т/с «Зречення», 15 i 16 с.
17:00 Т/с «Повернення до себе»
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Повернення до себе».
23:00 Т/с «Провiнцiалка», 1-3 с.

ТК «Київ»

8:00,12:00 Лiкар знає.
9:00,7:20 Мультляндiя.
10:00 Зiрковий смак.
10:50 Веселi старти.
11:25 Welness.
11:35 «Київськi iсторiї».
11:45 Київ. Persons.
13:00 Телемаркети.
14:00 Д/с «Безглуздi винаходи»
14:30 Х/ф «Фанат». (16+).
15:00,17:00,19:00,21:00 СТН.
16:50 Snooker в Українi.
17:15 Т/с «Вiра», 3 с. (12+).
19:25 Т/с «Вiра», 4 с. (12+).
21:30 «Свiтськi хронiки. Вiкенд».
22:05,23:15 Х/ф «Бiжи, Лоло, бiжи».
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:35 Т/с «Таємницi старого мосту»,

Неділя, 22 березня

UA:Перший

6:00 М/с «Чорний пiрат».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,2:00,5:30
Новини.
9:30,3:15 Енеїда.
10:30,12:30 Телепродаж.
10:45 М/с «Книга джунглiв».
12:45,21:20 Д/с «Дикi тварини».
13:55 Д/ф «Висота 307,5». (12+).
15:05,23:50 Бiатлон. Кубок свiту.
IX етап. Мас-старт 12,5 км.
Жiнки.
16:15,2:20,5:00 Бюджетники.
16:50,0:50 Бiатлон. Кубок свiту.
IX етап. Мас-старт 15 км.
Чоловiки.
18:00 UA:Бiатлон. Студiя.
18:25 Т/с «Епоха честi».
19:20 Д/с «Особливий загiн».
20:25 Д/с «Свiт дикої природи».
22:00 Х/ф «Рiвень чорного». (16+).

Канал «1+1»

6:00 М/ф.
6:10,7:05 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:45 «Свiт навиворiт 11: Китай».
10:45 «Великi випуски з Антоном
Птушкiним».
11:35 Т/с «Доктор Вiра». (12+).
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Голос країни 10».
23:35 «Лiга смiху».

Iнтер

5:25,11:00 «Орел i решка. Iвлєєва vs.
Бєдняков».
6:15 Х/ф «Розмах крил».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Чудеса свiту.
12:00 «Орел i решка. Перезавантаження».
13:00 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
16:20 Т/с «Погана кров». (16+).
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Остання битва». (16+).
22:30 Х/ф «Любов на асфальтi».

ICTV

5:35 Скарб нацiї.
5:45 Еврика!
5:50 Факти.
6:15 Теорiя змови.
7:10 Антизомбi. Дайджест.
8:05,9:50 Громадянська оборона.
8:55 Секретний фронт.
Дайджест.
10:35,13:00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12:45 Факти. День.
13:25 Х/ф «Перевiзник: Спадщина».
15:05 Х/ф «Перевiзник 3». (16+).
16:55 Х/ф «Механiк 2: Воскресiння».
18:45 Факти тижня.
20:30 Х/ф «Сьомий син». (16+).
22:15 Х/ф «Битва титанiв». (16+).

Новий канал

5:10 Вар`яти. (12+).
7:00 Вiд пацанки до панянки. (16+).
9:05,10:55 Kids` Time.
9:10 М/ф «Кролик Пiтер».
11:00 Х/ф «Згадати все». (16+).
13:20 Х/ф «Залiзна людина». (16+).
16:00 Х/ф «Залiзна людина 2».
18:20 Х/ф «Ковбої проти
прибульцiв». (16+).
21:00 Х/ф «Залiзна людина 3».
23:40 Х/ф «Примари Марса». (18+).

СТБ

6:05 Т/с «Коли ми вдома».
7:05 Прокинься з Ектором!
8:55 Хата на тата. (12+).
19:00 Слiдство ведуть
екстрасенси.
19:55 Один за всiх. (16+).
20:50 Таємницi ДНК. (16+).
21:45 Детектор брехнi.

Канал «Україна»

6:30 Сьогоднi.
7:30 Зоряний шлях.
9:00 Т/с «Повернення до себе».
13:00 Т/с «Забута жiнка». (16+).
16:50 Т/с «Моя мила найда», 1 i 2 с.
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с «Моя мила найда».
23:10 Т/с «Дочки-матерi», 1-3 с.

ТК «Київ»

.
9:30 Веселi старти.
10:10 Т/с «Вiра», 4 с. (12+).
11:50,17:10 Київськi iсторiї.
13:00 Телемаркети.
14:00 Київ. Persons.
14:10 Зiрковий смак.
15:00 СТН.
15:15 Д/с «Безглуздi винаходи»
15:45 Х/ф «Бiжи, Лоло, бiжи». (16+).
17:20,0:45,5:20 «Цивiлiзацiя
Incognita».
17:40 Т/с «Вiра», 5 с. (12+).
19:20 Т/с «Вiра», 6 с. (12+).
21:00 СТН-Тижневик.
22:00 Спорт-Тижневик.
22:20 Т/с «Окупованi», 3 с. (16+).
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:15 Тут i зараз.

На новеньких
Renault New Logan 2019 р
Повна страховка.
Живі гроші кожен день.

Телефон:

0959398686
*Втрачене посвідчення дитини з багатодітної
сім’ї, видане на ім’я Дзюбенко Єлизавета Романівна
17.02.2010 р.н., вважати недійсним.
*Втрачене посвідчення дитини з багатодітної
сім’ї, видане на ім’я Дзюбенко Кирил Романович
19.06.2013 р.н,. вважати недійсним.
*Атестат про повну загальну середню освіту КХ
№ 29584523, виданий 28.06. 2006 року загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 7 міста Ірпеня на ім’я
Бондарєв Олексій Олексійович, вважати недійсним.

До уваги платників податків!
Обережно шахраї!

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що продовжуються випадки шахрайства з боку невстановлених осіб, які від імені керівництва ДПС Київської області вимагають у представників бізнесу перерахувати кошти на банківські картки.
звінки шахраїв зафіксовано з телеШановні платники! Для запобігання
фонних номерів (095)068-22-97 та діяльності шахраїв просимо вас будьте
(044)221-00-27. Такі дії є злочинними і пильними та обачними, уважно перевікваліфікуються як шахрайство та умис- ряйте інформацію, не піддавайтесь на
на дискредитація посадових осіб подат- їхні провокації та ні за яких обставин не
перераховуйте кошти.
кових органів.

Д

У разі таких випадків, просимо звертатись до підрозділів Національної поліції (за телефоном 102) та до ГУ ДПС у
Київській області (200-37-93, 200-37-50).

*Втрачений студентський квиток, виданий Університетом державної фіскальної служби України, серія КХ №12799352, на
ім’я Кондратенко Артем Олександрович, вважати недійсним.
*Втрачене посвідчення учасника бойових дій, серія АБ №596332, виданий Головним управлінням персоналу Генерального штабу Збройних сил України від 28 листопада 2014 року на ім’я Сліпенко Олександр Олександрович, вважати недійсним.
*Втрачений студентський квиток на ім’я Семіхова Анжела Петрівна, виданий Університетом державної фіскальної служби
України, вважати недійсним.
*Втрачений студентський квиток, серія КХ №11 69 13 85, виданий університетом державної фіскальної служби України на
ім’я Корицька Ірина Анатоліївна, вважати недійсним.
*Втрачений додаток до диплома КВ № 28138612, виданий 30 червня 2005 року Національною музичною академією України
ім. П.І. Чайковського, на ім’я Пасинчук Богдан Антонович, вважати недійсним.

Оголошення про проведення конкурсу щодо визначення виконавця послуг
з вивезення твердих побутових відходів в смт Гостомель
1. Організатор конкурсу:
1.1. Найменування: Гостомельська селищна рада.
1.2. Юридична адреса: 08290, сел.
Гостомель, Київської області, вул. СвятоПокровська, 125.
2. Підстава для проведення конкурсу:
Рішення сесії Гостомельської селищної
ради від 04 березня 2020 року № 1098 –
60-VII «Про проведення конкурсу на
визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів в сел.
Гостомель»
3. Місце і час проведення конкурсу,
прізвище та посада, номер телефон відповідальної особи:
08290, сел. Гостомель, Київської області, вул. Свято-Покровська, 220.
Час проведення конкурсу: з 13.03.2020
р. по 21.04.2020 р.
Особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:
Секретар комісії – головний спеціаліст юридичного відділу Гусєва Юлія
Миколаївна (04597) 3-15-56.
4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
- наявність достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів
різних типів для збирання та перевезення побутових відходів;
-наявність матеріально-технічної бази,
технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання та охорону спеціально
обладнаних транспортних засобів для
вивезення твердих побутових відходів,
здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів
власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування
та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів, підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів
- наявність власного або орендованого
контрольно-технічного пункту;
- наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів
та спеціально обладнаних транспортних
засобів
- вартість надання послуг вивезення
твердих побутових відходів ;
- досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів, не менше 2
років;
- наявність та кількість працівників
відповідної кваліфікації.
- наявність ліцензій та дозволів на
надання послуги, якщо це передбачено
чинним законодавством України.
Обов’язковою умовою, для виконавця послуг зі збору та вивезення твердих побутових відходів, є забезпечення
вивезення твердих побутових відходів
на полігон, оскільки на території сел.
Гостомель відсутнє сміттєзвалище.

5. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг:
Обсяг утворення побутових відходів
47 000 м³ на рік.
Вимоги щодо якості надання послуг:
дотримання графіку вивезення побутових відходів (за винятком настання
обставин непереборної сили), погодженого з Гостомельською селищною радою,
а також вимог стандартів, нормативів,
норм, порядків і Правил надання послуг
з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 10.12.2008 №1070.
6. Перелік документів, які подаються
учасником конкурсу для підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам:
Для участі у конкурсі його учасники
подають оригінали (або) засвідчені в
установленому законодавством порядку
копії документів:
– виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;
– балансового звіту суб’єкта господарювання за останній звітній період;
– документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб’єкта
господарювання (кількість спеціально
обладнаних транспортних засобів, які
перебувають на балансі суб’єкта господарювання, наявність власної ремонтної
бази та контейнерного парку тощо);
– документа, що містить відомості
про обсяги надання послуг з вивезення
твердих побутових відходів за останній
рік;
– технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про
проходження ними технічного огляду;
– довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів:
тип, вантажопідйомність, наявність
пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення твердих побутових відходів,
реєстраційний номер, найменування
організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;
– довідки про забезпечення створення
умов для миття спеціально обладнаних
транспортних засобів, їх паркування та
технічного обслуговування;
– довідки про проходження водіями
медичного огляду;
– документа, що містить відомості про
досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів;
– документа, що містить інформацію
про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання;
кількість відходів, які використовуються
як вторинна сировина; кількість відхо-

дів, які відправляються на захоронення,
тощо;
- конкурсні (інвестиційні) пропозиції
щодо:
а) кількості та типу транспортних засобів для збирання та перевезення побутових та негабаритних відходів (або документи, що підтверджують можливість
та строки придбання рухомого складу
відповідного типу);
б)готовності та строків встановлення
не менше 300 контейнерів ємністю 1,1 м
куб. у визначених місцях, їх обслуговування та миття тощо, пропозиції щодо
організації вивозу побутових відходів
по приватному сектору та забезпечення
мешканців приватного сектору власними контейнерами ;
в)готовності та строків встановлення
контейнерів для сортування сміття (зокрема для небезпечних відходів);
г) готовності облаштування сміттєвих
майданчиків відеоспостереженням;
д) створення власної абонентської
служби;
є) готовність орендувати офісне приміщення або створення власного офісного сервісу в сел. Гостомель.
Усі документи мають бути підписані
уповноваженою особою та засвідчені в
установленому законодавством порядку.
Усі документи Учасник подає в запечатаному конверті особисто або надсилає
поштою.
7. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення
побутових відходів:
Територія багатоповерхової та приватної житлової забудови в межах сел.
Гостомель, орієнтовною площею території 3780,8690 га.
8. Характеристика об’єктів утворення відходів:
– приватні будинки розміщені на всій
території селища Гостомель (2437 дворів)
– бюджетні установи;
– інші підприємства;
– багатоквартирні житлові будинки –
64.
9. Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об’єктів
поводження з побутовими відходами:
Власні звалища чи полігони твердих
побутових відходів в сел. Гостомель відсутні.
10. Вимоги до конкурсних пропозицій:
1. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою
конкурсній комісії у конверті, на якому
зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання
яких подається пропозиція.
2. Конкурсна пропозиція друкується
та підписується учасником або особою

уповноваженою на право підпису від
імені учасника, повноваження цієї особи
зазначаються у письмовому дорученні,
що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції
мають міститися відбитки печатки (за
її наявності) учасника та підпис уповноваженої особи. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі
записи або правки, позначаються ініціалами особи, що підписує пропозицію.
Відповідальність за помилки друку у
документах, надісланих до організатора
конкурсу та підписаних відповідним чином, несе учасник.
3. Конкурсна пропозиція повинна бути
прошита, мати нумерацію сторінок та
реєстр наданих документів.
11. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:
Оцінка
конкурсних
пропозицій
здійснюється відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 16.11.2011
р. №1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів».
У випадку однакового зазначення
критеріїв відповідності, переможець визначається шляхом голосування членів
конкурсної комісії, простою більшістю
голосів за участі в голосуванні не менше половини її складу. Якщо результати голосування розділилися порівну,
вирішальний голос має Голова комісії.
Конверти з конкурсними пропозиціями,
що надійшли після закінчення строку їх
подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.
12. Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою
надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін
до неї:
У разі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснення щодо
змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його
учасників з метою надання відповідних
роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів.
13. Способи, місце та кінцевий строк
подання конкурсних пропозицій:
Конкурсні пропозиції приймаються
через Центр надання адміністративних
послуг особисто або поштою до 13 квітня 2020 року до 17:00 за адресою: 08290,
Київської області, м. Ірпінь, смт. Гостомель,
вулиця Свято-Покровська, 220.
14. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:
Розкриття конвертів з конкурсними
пропозиціями відбудеться о 14:00, 14 квітня 2020 року за адресою 08290, Київської
області, м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця
Свято-Покровська, 220.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Робота водієм
на авто компанії
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Суспільство

«Пластиковий забруднювач» №1 у світі –
фільтри цигарок!

Медіа-корпорація CNN зібрала свідчення, що сигаретні фільтри, які виготовляють із синтетичного матеріалу, забруднюють довкілля і не запобігають раку легенів. Всесвітня організація охорони здоров’я визнала недопалки одним з найпоширеніших видів сміття у світі.

А

мериканське хімічне товариство оприлюднило дослідження, згідно з
яким у світі щорічно виробляють приблизно 6 трлн сигарет. Понад 90% з них
містять пластикові фільтри, їхня вага –
понад мільйон тонн.
Багато курців помилково вважають,
що фільтри виробляють із біорозкладного матеріалу.
Насправді захисна частина цигарки складається з ацетату целюлози –пластику, що
розкладається в навколишньому середовищі до 10 років. Сигаретні фільтри також містять тисячі хімічних речовин, які можуть
вбивати рослини, комах, гризунів, гриби
й інші форми життя, а деякі з них є канцерогенами. Існує багато повідомлень, що
маленькі діти і домашні собаки випадково
ковтали недопалки. Також їх неодноразово
знаходили в шлунках у диких тварин, морських птахів і черепах. Для водних організмів, таких як бактерії, ракоподібні, черви і
риби, фільтри можуть бути токсичними.

З ФІЛЬТРОМ РИЗИК ЗАХВОРІТИ
НЕ ЗНИКАЄ
За даними Міністерства охорони здоров’я та Національного інституту раку
США, фільтри не мають жодних переваг
для здоров’я курців; насправді ж, ризик
захворіти на рак зріс за останні 50 років,
протягом яких їх використовують.
Фільтри було розроблено головним
чином, щоб не давати частинкам тютюну
потрапляти в рот курців, а не для захисту
їхнього здоров’я. Тож вони насправді є
маркетинговим інструментом. Тютюнові
компанії таким чином запевняють, що
роблять щось для того, щоб обмежити

негативні наслідки для здоров’я від куріння і… насправді не сприяють бажанню людини кинути курити. Вони також
роблять куріння більш приємним і легшим для того, щоб діти починали «бавитися» із цигарками. Вентиляція, яку
забезпечує фільтр, можливо і зменшує
вміст смол і нікотину цигарок, згідно з
вимірами спеціалізованого обладнання,
але курці компенсують це зміною своїх дихальних звичок, вдихаючи глибше.
Дві третини недопалків курці викидають
безвідповідально, й зі стоком дощових
і зливових вод пластикові фільтри змиваються в річки й океани, де починають
виділяти токсичні речовини.
Попри поширеність недопалків у парках та зелених зонах, наше розуміння їх
впливу на флору і фауну дуже обмежене.

УВАГА! МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ.

До відома органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
сільськогосподарських підприємств, а також інших землевласників та
землекористувачів.
о території Бучанської об’єднаної ченій відстані, на якій обмежується
територіальної громади Київської провадження господарської та іншої
області проходять магістральні га- діяльності.
Відповідно до ст. 11 Закону:
зопроводи (МГ) та їх об’єкти, що
експлуатуються Боярським ЛВУМГ • охоронна зона МГ (від осі в обидві
сторони) в залежності від умовного
ТОВ «Оператор ГТС України»: 08150,
діаметра газопроводу становить від
Київська область, м. Боярка, вулиця
100 до 350 метрів;
Маяковського, 49, тел. (044) 290-92-60.
Боярське ЛВУМГ як підприємство • охоронна зона ГРС (від огорожі) в затрубопровідного транспорту з метою
лежності від умовного діаметра вхіднедопущення аварійних ситуацій заного газопроводу становить від 150
метрів до 350 метрів.
безпечує належні умови експлуатації
В охоронній зоні ОМГ встановлено
магістральних газопроводів. У зв’язку
з чим, Боярське ЛВУМГ, відповідно до ряд обмежень, які передбачені Законом
Закону України “Про правовий режим та «Правилами охорони магістральних
земель охоронних зон об’єктів магі- трубопроводів», затвердженими постральних трубопроводів” № 3041-VІ становою КМУ № 1747 від 16.02.2002
від 17.02.2011р. (далі Закон), має право р., серед яких заборона будівництва
безперешкодного доступу до об’єктів будинків та споруд, встановлення огомагістральних газопроводів з метою їх рож, влаштування сміттезвалищ, розобслуговування та забезпечення нор- міщення автогазозаправних станцій,
мальної експлуатації (проведення тех- облаштування цвинтарів, скотомонологічної розчистки газопроводів, гильників, висаджування багаторічних
земляних робіт на газопроводах, тощо). насаджень, організація заходів, пов’яЗакріплення трас газопроводів на заних з масовим скупченням людей,
місцевості виконано стовпчиками по- тощо.
З метою попередження пошкоджензначення траси газопроводу висотою
1,5-2 м з прикріпленими до них інфор- ня ОМГ будівельні, ремонтні, земляні
та інші роботи в охоронних зонах ОМГ
маційно-вказівними знаками.
Об’єкти магістральних газопроводів необхідно виконувати лише з письмо(ОМГ) мають важливе народногоспо- вого дозволу Боярського ЛВУМГ.
За порушення законодавства України
дарське та оборонне значення та являпро правовий режим земель охоронних
ються державною власністю України.
Враховуючи стратегічне значення та зон об’єктів магістральних трубопропотенційну небезпеку МГ, з метою за- водів передбачена цивільно-правова,
безпечення належних умов їх експлу- адміністративна або кримінальна відатації, забезпечення безпеки населен- повідальність.
В разі виявлення витоків газу або
ня, довкілля та збереження будівель і
споруд від руйнування при можливих пошкодження МГ, а також в разі вияваваріях на газопроводах, встановлена лення проведення несанкціонованих
охоронна зона – територія, обмеже- робіт в охоронній зоні ОМГ просимо
на умовними лініями з обох сторін повідомляти найближчі органи поліції,
вздовж осі газопроводу, а також по органи місцевого самоврядування або
периметру наземних споруд на визна- Боярське ЛВУМГ.

П

ЕКСПЕРИМЕНТ – ДОСЛІДЖЕННЯ
Американські вчені провели простий
експеримент. Вони викинули сигаретний недопалок в горщик, в якому росла
біла конюшина – досить стійка до перепадів температур і вологості рослина,
яка служить газоном майже в усіх парках світу. Всього за 21 день перебування
в горщику, недопалок сповільнив ріст
конюшини на 27%, і помітно вкоротив
його довжину.
Аналогічний результат також помітили у випадку з газонною травою під назвою райграс.
За словами вчених, немає ніякої різниці, цілу цигарку викидає людина, або
ж недопалок – шкода навколишньому
середовищу завдається в будь-якому випадку.

ЕКОЛОГІЯ
Будучи одним з найпоширеніших рослин у парках, біла конюшина відіграє величезну роль в природних процесах.
Вона збагачує ґрунт, насичуючи його
азотом, бере участь в запиленні рослин –
з її квітів бджоли активно збирають нектар і виробляють якісний, білий мед із
сильним ароматом.

ПОРАХУВАЛИ
Щоб показати масштаби шкоди, яку
завдають природі викинуті на землю сигарети, дослідники обійшли кілька парків і порахували кількість похованих в
них недопалків. У деяких ділянках вони
виявляли гори сміття – на одному квадратному метрі часом лежало понад 100
залишків сигарет. Дослідники зробили
висновок, що кидання недопалків повз
сміттєві урни стає соціальною проблемою, і жителям міст пора пояснити, що
сигаретні фільтри розкладаються дуже
довго і завдають рослинам великої шкоди.
За оцінками, люди щороку викурюють
5,6 трильйона сигарет, з яких дві третини – 4,5 трильйона недопалків – викидаються неналежним чином. З 1980-х років
вони становлять від 30% до 40% всього
сміття, виявленого під час прибирання
прибережних і міських територій.
Було запропоновано замінити пластикові фільтри на такі, що мають властивість до біорозкладання. Цей варіант
також не вирішує проблему. Фільтри, що
піддаються біологічному розкладанню,
будуть як і раніше виділяти токсини і
хибно обнадіювати курців, що вони захищають довкілля.
Незалежно від способів, проблему
сміття номер один у світі необхідно
розв’язати. І першим кроком має стати
підвищення обізнаності про те, що недопалки є екологічно шкідливим сміттям,
який необхідно правильно утилізувати.
Досліджувала
Ірина Паясь

Спорт

Срібло
у футболістів

Команда Академії Алієва (2008 р.н.)
під керівництвом тренера В’ячеслава Гаді зайняла 2 місце на турнірі
DFA Ірпінь.
ращим гравцем став Артем
Кайдалов. Вітаємо спортсменів із
вагомим досягнення!

К

Футбольні матчі бучанців у Ковелі

Футбольна команда «Академії Алієва» виїхала на навчально-тренувальний збір в місто-побратим Ковель.
ні футболісти провели товариську гру з командою ФК «Ковель Волинь».
Ще спортсмени мають вийти на три гри проти місцевих команд. Бажаємо
перемоги найсильнішим і гарного навчання!

Ю

Бучанці –
чемпіони Києва
з футзалу!

Талановитий тренер Олександр
ЛИМАНСЬКИЙ підготував неймовірну команду, яка завоювала золото чемпіонату Києва з футзалу.
півпраця ДСК «АСГАРД» Буча з
ДЮСШ підсилила нещодавно склад
команди ДСК «АСГАРД»-БУЧА 2013
року народження. Кращим бомбардиром став наш Олександр Ковальов!
Кращим голкіпером чемпіоната ви-

С

знано воротаря ДСК «АСГАРД» – Іллю
Коваленко.
Допомагала забивати переможні голи
і батьківська група підтримки, яка створила неймовірну підтримку у фіналі!
Вітаємо!

Суспільство
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Включення зволожувача
повітря
Прилади зволожувачів легко накопичують цвіль і патогени, які викидають в
повітря шлейфи шкідливих для здоров’я
субстанцій. Крім того, наявність занадто
великої кількості вологи в повітрі може
перетворити житло на місце розмноження пилових кліщів. Необхідно ретельно
чистити портативні зволожувачі повітря
кожен третій день і не залишати їх працюючими в режимі нон-стоп.
Контакт з м’якими іграшками
Такі іграшки можуть збирати пилових
кліщів – найбільших винуватців алергії
на пил в приміщенні. Симптоми цього
порушення: чхання, нежить, червоні,
сверблячі очі. До речі, якщо помістити
м’яку іграшку в морозильник на ніч, холод допоможе знищити кліщів.
Застосування
антибактеріального мила
Насправді всі види мила вбивають
бактерії, тому немає необхідності купувати спеціально антибактеріальне.
Компоненти такого мила, триклозан або
триклокарбан, проявили в дослідженнях
здатність руйнувати ендокринну систему. Крім того, антибактеріальні речовини можуть стимулювати розвиток антибактеріальної стійкості.
Сидіння на стільці
З тривалим сидінням в нерухомому
стані пов’язаний підвищений ризик серцевих захворювань, ожиріння і смертності. Необхідно вставати і ходити протягом мінімум двох хвилин щогодини.
Чищення зубів відбілюючою
пастою
Така звичка призводить до стирання
емалі і підвищення чутливості зубів.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

У будинку може бути багато речей, традиційне використання яких здатне
шкодити людському організму.

Банан врятує від
весняної депресії

Навесні людський організм, виснажений зимовим періодом з традиційним браком вітамінів та сонця, з
усіх сил намагається встояти перед
депресією, дратівливістю і тугою.
днак коли сил та енергії не вистачає, потрібно його правильно підбадьорити. Всім відомо, що вітаміни
засвоюються організмом в середньому
лише на 60 відсотків. Тому варто звернути увагу на природний антидепресант – банан. Він сприяє виробленню
в організмі серотоніну, гормону щастя,
який значно покращить ваш настрій і
самопочуття та природним способом
допоможе організму подолати депресивний стан та негативні емоції.
Хочеться зазначити, що банан завдяки калорійності допоможе втамувати голод. Саме тому його досить часто
порівнюють з картоплею. Якщо вам
потрібно зарядитися енергією перед
важливим завданням або фізичним навантаженням, то всього два банани наситять вас енергією на цілий день.

О

Використання блендера
За даними NSF International, незалежної організації, яка перевіряє здоров’я і
безпеку споживчих товарів, прокладка
блендера є третім найбруднішим предметом на кухні, – на ній можуть міститися сальмонела, кишкова паличка, дріжджі і цвіль.
Використання ватних паличок
Медики наголошують, що немає сенсу
вичищати якийсь бруд з вух, крім тієї частини, яку можна очистити, помістивши
подушку вказівного пальця в отвір каналу. Щоденне використання ватних паличок може призвести до того, що вушний
віск буде проштовхнутим всередину, що
загрожує пошкодженням барабанної перетинки.
Ретельне миття в душі
Якщо митися щодня під гарячим душем з використанням миючих засобів,
може знизитися захисний бар’єр шкіри.
Шкіра втрачає природну жирову плівку,
стає сухішою, покривається мікротріщинами. Все це знищує корисні бактерії, що
живуть на шкірі, – це загрожує ослабленням імунітету, схильністю до інфекцій.

Поради

Банан має дуже високий вміст калію,
необхідного для нормального функціонування м’яких тканин організму, нервових клітин, мозку, нирок, печінки.
Також банани очищають організм від
шлаків, зменшують набряки, знижують
рівень холестерину в крові, зміцнюють
імунну систему, заспокоюють нерви,
сприяють спокійному сну, допомагають впоратися із запальними процесами слизової оболонки рота, а також
з виразковою хворобою шлунка і дванадцятипалої кишки.
Підготувала
Тетяна Домарєва

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

які непомітно шкодять нашому здоров’ю

ЗДОРОВ’Я 

ЦІКАВО ЗНАТИ

Бучанський парк став знімальним
майданчиком нового українського
серіалу

Нещодавно знімальна група компанії «Фільмстрім» провела знімальний
день у Бучанському міському парку.

Л

окації вибрали зовсім не випадково.
Для серіалу «Згадати себе» потрібно
було знайти симпатичне місце і відтворити сцену зі сценарію. Автори проєкту
зійшлись на думці, що саме наш парк
відповідає усім їхнім потребам. Тому
чекаємо виходу серіалу на екрани. Після
загибелі чоловіка і довгої жалоби фо-

тограф Катя Кареліна повертається до
повноцінного життя. Вона шефствує
над дитячим інтернатом, оформляє опікунство над дівчинкою Лізою. У Катю
закоханий директор інтернату Кирило,
вона відповідає йому взаємністю. Але
одного разу життя Каті перетворюється
на жахливий сон...

Відсипання – чи варто переносити
сон на вихідні

В сучасному світі шалений ритм життя не є новиною, а скоріше за все нормою сьогодення. Активні люди працюють весь тиждень не покладаючи
рук та не досипаючи, в прямому сенсі цього слова, відкладаючи сон на
вихідні – відсипання.
днак доведено, що для організму важОтже, висновки не тішать. Відсипання
ливо отримувати перепочинок кожного на вихідних це лише міф, який з’явився седня, а не один чи два рази в тиждень. Вчені ред трудоголіків для заспокоєння власної
підтверджують, що відсипання на вихідні, совісті. Краще спробувати додати сил орорганізм людини сприймає лише як «нор- ганізму перепочивши вдень. Але не більше
мальний сон цього дня». Якщо після цього, години, щоб не порушити внутрішній гови знову будете мало спати, то для організму динник організму.
це все рівно буде мати негативні наслідки.
Також варто прислухатися до власних
В день, приміром у вихідні, коли ви відчуттів. Тому що є люди, яким 5 годин
повноцінно поспали, організм й справді сну достатньо для відпочинку – це їх осополіпшить обмін глюкози, активність щи- бистий біоритм. Та загалом, дорослій лютоподібної залози та роботу “вісі стресу” дині необхідно спати 8 годин. Дитині на
– гіпоталамус-гіпофіз-наднирники. Однак годину дві довше.
добре самопочуття буде доти, доки ви будеТож вивчайте себе та бережіть власне
здоров’я!
те повноцінно висипатись.

О

ПЛАНИ НА ВИХІДНІ

Романтичний
«Тунель»

Ось уже весна на порозі. Природа
прокинеться та вмить одягнеться в
пишні шати. Молода зелень буде тішити око та розливати запашні аромати трав всюди. У такий час варто
намагатися більше часу проводити
на природі, подорожувати та насолоджуватися весняними змінами.

Я

кнайкраще для цього підійде “Тунель
кохання”, розташований неподалік
селища Клевань, що на Рівненщині. Його
люблять відвідувати як українці, так і
романтики багатьох країн світу. До 2017

року він не мав аналогів у Європі та світі.
Тунель кохання – це зелений тунель
у лісовому масиві. Він утворений через
рух потягу в напрямку деревообробного
заводу в Оржеві. Потяг на своєму шляху
через ліс збиває гілки дерев і кущі, внаслідок цього утворився щільний коридор
точної арочної форми. Тож тунель не є
дивом природи, але виглядає дуже красиво й романтично, особливо у цю пору
року, коли природа, наливаючись соками, забарвлюється усіма відтінками зеленого кольору.
Британське видання Daily mail склало
перелік найбільш романтичних маловідомих місць у світі. Топ очолив Тунель
кохання на Рівненщині.
Підготувала
Тетяна Домарєва

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

ТОП-8 гігієнічних звичок,

№ 10 від 12 березня 2020 року
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Квашука Олега Яковича,
депутата Бучанської міської ради

Косякевич Анну Миколаївну,

заступника директора КП «Бучабудзамовник»

Ілюхіну Ганну Вікторівну,

головного спеціаліста відділу державного
архітектурно-будівельного контролю
Бучанської міської ради

Черевка Ярослава Вікторовича,

головного спеціаліста з енергоменеджменту служби
енергетичного менеджменту відділу житловокомунального господарства Бучанської міської ради

Тишкову Світлану Вікторівну,
прибиральницю господарського сектору
Бучанської міської ради

Вітаємо з Днем народження!
МОШКІВСЬКУ ЛІЛІЮ ПЕТРІВНУ
начальника військово-облікового бюро
Мироцької сільської ради

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

В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів – щирих привітань,
Від зірок – здійснення бажань!
Від сонця – світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
І не спинити часу лік,
Нехай щастить
весь довгий вік!
Друзів добрих та веселих,
Щоб завжди був повним келих,
Хай усе Вам удається,
Вдача лагідно всміхнеться!
Колектив Мироцької сільської ради

Вітаємо з Днем народження!
ЯРЕЩЕНКО ОЛЕНУ ІВАНІВНУ
спеціаліста з реєстраційного обліку
Мироцької сільської ради

Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться до Вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
А Господь дарує довгих-довгих літ
Колектив Мироцької сільської ради

Підсумки фотоконкурсу
«Найрідніша жінка у моєму житті»

Редакція газети «Бучанські новини» провела фотоконкурс, у якому переможець отримав сертифікат
на 500 гривень до піцерії, партнера конкурсу «Divine Pizza».

М

и дуже дякуємо всім учасникам і бажаємо, щоб разом із зимовими холодами пройшли всі негаразди, застуди, хандра і поганий настрій. Нехай буде з вами сонце, тепло й оптимізм!
Колектив “БН” щиро дякує своєму партнерові “Divine Pizza” за допомогу в проведенні конкурсу.
А наш переможець – Даша Попович.
Вітаємо! І щиро віримо, що зробили Вас щасливішими.

СВЯТО

Громадська організація
«Чорнобилець 86»
привітала жінок

Віктор Кочаровський, голова Бучанської міської ГО «Чорнобилець 86» вручив квіти і побарунки та побажав гарного настрою, благополуччя і довгих років життя.

П

ривітати односельчанок долучився в.о. старости
Гаврилівки Олег Покрасьон. Квіти, подарунки
і щирі побажання всього прекрасного від чоловіків
отримали панянки.

Перемоги на фестивалі з воркауту
Street workout — (вуличне тренування) – це масовий рух, заснований на заняттях фізичною культурою із застосуванням тренувального обладнання в громадських об’єктах, таких як шкільні
двори, парки, спортивні майданчики в міській
забудові. Зокрема тренування на турніку, брусах, яке відбувається на свіжому повітрі.
Україні доволі давно існують спортивні майданчики,
на яких займались школярі, молодь і небайдужі до
фізичного здоров’я люди. Вправи, які виконувалися на
турніках, переважно мали елементи шкільної програми
(підтягування, вихід силою, підйом з переворотом, віджимання на брусах тощо) та вільні видумані елементи.

В
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НАША ГОРДІСТЬ
У селищі Гаврилівка теж тренуються спортсмени з
цього виду спорту. До прикладу, нещодавно на змаганнях з воркауту Strong life Style під керівництвом тренера Владислава Волоткіна молодь отримала безліч
нагород у своїх категоріях:
I місце (підтягування) та II місце
(віджимання від підлоги) – Андрій Ломажук
I місце (підтягування) та II місце
(віджимання від підлоги) – Вікторія Меша
II місце (віджимання від підлоги) –
Дмитрій Лук’яненко
II місце (віджимання від підлоги) –
Вероніка Смілянська
III місце (віджимання від підлоги) –
Владислав Слюсар
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Віддруковано ПП «Видавництво «СЛОВО»,
м. Київ, вул. Ольжича, 29 .
Наклад: 1870 прим.
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