ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
Щотижнева газета Бучанської об'єднаної громади

17

(788) 30 квітня 2020 року

Афіша | ТВ-програма | Кримінал | Інтерв`ю | Спорт | Бізнес | Традиції | Економіка | Регіональні новини

«Бучанські новини»– ваш путівник у житті громади, друг і порадник на кожен день! | Тел.: (04597) 48-305 | buchanews@ukr.net

Дата

Знайомство зблизька

Корисно знати

ПОРАДИ

Квіти героямліквідаторам
аварії на ЧАЕС!

Соціальні
ангели-охоронці

Настільні ігри як
важливий спосіб
пізнання світу

Що приготувати зі
спаржевої квасолі

Стор. 3

Стор. 4

Стор. 11
Із сесійної зали

Головна тема

Кодекс етики депутатів
Бучанської міської ради

Роковинам
Чорнобильської
трагедії
присвячується…
34

Стор. 7

-й рік минув від тієї весняної ночі,
коли відбулася страшна аварія на
Чорнобильській атомній електростанції.
«Мирний атом» за лічені секунди здолав
державні кордони, спричинив світову трагедію, наслідки якої ми відчуваємо й досі: обпалені долі, обпалена земля, обпалене майбутнє... Чорнобиль – не лише велика трагедія, а
й символ безмежної мужності багатьох тисяч
наших земляків. Ризикуючи життям та здоров’ям, вони виконали свій обов’язок і захистили людство від згубного впливу і подальшого розповсюдження радіації.
Ми вдячні учасникам ліквідації аварії на
ЧАЕС за самовідданий подвиг і патріотизм.
Бажаємо Вам і Вашим родинам міцного
здоров’я, щастя, оптимізму, миру, добробуту та благополуччя!
Слава і шана тим, хто з нами!
Вічна пам’ять тим, хто відійшов у вічність!

26 квітня в пам’ять про
постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи багато людей
долучилися до акції: о 23
хвилині на першу ночі
запалили свічки на підвіконні вдома. Це час,
коли на четвертому енергоблоці ЧАЕС стався вибух і радіоактивна хмара
накрила територію не
лише сучасних України,
Білорусі та Росії, але й
майже всієї Європи.
Свіча пам’яті символізує глибоку національну
скорботу. Це символічне
нагадування про вищу
цінність людського життя та людської пам’яті.

На черговому засіданні Бучанської міської ради,
яке провів Бучанський міський голова Анатолій
Федорук, погодили кодекс етики депутатів БМР,
пропозицію щодо якого у своєму виступі доповіла голова депутатської комісії з питань регламенту, правової політики, депутатської етики та
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету Катерина Цип’ящук.

Бучанський
міський голова
Анатолій Федорук:

Сьогодні складаємо шану мужнім людям, які у трагічний час
Чорнобильської катастрофи приборкували ядерну стихію, захищаючи
українську землю та весь світ від смертельної небезпеки. Із глибоким сумом схиляємо голови перед світлою пам’яттю героїв,
що пожертвували собою заради нас і наших нащадків. Час не загоїв чорнобильських ран, не стер у пам’яті важкі й трагічні події, імена мужніх людей, які виявили
жертовність, високий патріотизм, і ціною
власного життя й здоров’я зупинили ядерну катастрофу…
Вічна їм слава! Нехай не змовкають
дзвони пам’яті, що не дають забути
про трагедію!

Закінчення на стор. 2.

АКТУАЛЬНО

Новий спецавтомобіль
для екстреної допомоги

ВАЖЛИВО

890 гектарів земель
мікрорайону Лісова Буча
визнані комунальними
землями міста Буча

Читайте на стор. 6.

Таким є рішення Ірпінського міського суду від 23
квітня 2020 року.

С

уддя Наталія Карабаза відмінила «рішення Мікуліна»
по справі 890 га та ухвалила нове, яким відмовлено у
задоволенні позову прокуратури Київської області в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України до
Бучанської міської ради та фізичних осіб.
Таким чином поставлено крапку в шестирічному спорі
про те, чи є землі міста Буча державною власністю. Ні - не
є. Це велика перемога для всієї Бучанської об’єднаної територіальної громади, оскільки 890 га - це третина території
нашого міста, загальна площа якого становить 2658 га.
Нагадаємо, що 17.10.2014 року суддя Ірпінського міського суду Андрій Мікулін у справі №367/4187/14-ц визнав частину Бучі, умовною площею 890 га, лісом першої

категорії, яка знаходиться за межами населеного пункту,
а власником цієї землі стала держава в особі Кабінету
Міністрів України, а не громада Бучі.
У результаті найбільший мікрорайон міста, де мешкає
понад 20 тис. жителів, збудовано 6 тис. приватних і понад 120 багатоквартирних будинків, де є школи, садочки,
медичні заклади, дороги та вулиці, опинився в «підвішеному стані».
Закінчення на стор. 2.

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

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

Володимир Зеленський
підписав закон про ринок
землі
Президент України Володимир
Зеленський підписав закон, що
відкриває ринок продажу земель
сільськогосподарського призначення. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

З

еленський вважає, що цей закон
має забезпечити конституційні
права громадян України розпоряджатися своїм майном, а також дасть змогу розширити інвестиційні можливості в аграрному секторі України.
В Офісі Президента нагадують, що
ухвалений Радою закон про ринок
землі передбачає, що купувати та продавати сільськогосподарську землю
дозволять з 1 липня 2021 року і лише
фізичним особам в обсязі до 100 гектарів. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні
особи, власниками яких є українці.
Вони зможуть купувати до 10 тисяч
гектарів землі.

Важливо

890 гектарів земель
мікрорайону Лісова Буча
визнані комунальними
землями міста Буча

Закінчення. Початок на стор. 1.
азуючись на вказаному «рішенні
Мікуліна», представники прокуратури заявили десятки позовів до мешканців
міста Буча про витребування належних
їм на праві власності земельних ділянок
на користь держави. Прокуратуру не зупиняв навіть той факт, що на цих землях
десятиліттями розташовувалися житлові будинки, в яких мешкають громадяни
нашого міста.
Це був політичний процес. З одного боку, прокуратура мала на меті
забрати ділянку 14 га у родичів Ігоря
Калетника. З іншого боку, органи прокуратури створили юридичний «гачок», щоб тримати на ньому міського
голову і Бучанську міську раду. Бо позови стосувалися якраз діяльності органів місцевого самоврядування.
Понад п’ять років невпинної юридичної боротьби дали свої плоди: помилкове та відверто неправосудне рішення судді Мікуліна скасовано.
Вирішальним у цьому стали документи та матеріали, надані Бучанською
міською радою як стороною по справі,
які беззаперечно доводять, що землі в
межах міста належать громаді, а не державі, і не мають статусу лісового фонду.
Правова позиція, напрацьована
юридичним відділом і зафіксована в
процесуальних документах, переконала суд в безпідставності вимог прокуратури.
Юристи запевняють, що і надалі докладуть максимум зусиль, щоб всі безпідставні позови до мешканців Бучі
були відкликані прокуратурою, а права та законні інтереси кожного, хто
постраждав від «рішення Мікуліна»,
були захищені в повному обсязі.

Б

Із сесійної зали

Кодекс етики депутатів
Бучанської міської ради
Закінчення. Початок на стор. 1.
Основні принципи кодексу:
−− народовладдя;
−− законність та верховенство права;
−− гласність;
−− колегіальність депутатів;
−− виборність;
−− демократизм;
−− підзвітність та відповідальність перед
Бучанською територіальною громадою;
−− служіння територіальній громаді;
−− гуманізм і соціальна справедливість;
−− пріоритет прав та свобод людини і
громадянина;
−− забезпечення рівних можливостей;
−− професіоналізм, компетентність;
−− ініціативність, чесність, відданість справі;
−− об’єктивність;
−− конфіденційність.

У документі прописано головні положення, серед яких – правила поведінки
в інтернеті, відносини з виборцями,

ЗМІ, представниками різних політичних партій тощо.

Створено Раду учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС при БМР

Секретар міської ради Василь Олексюк на черговій сесії доповів про пропозицію, яку погодили депутати, – створення Ради учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС при Бучанській міській раді.
раховуючи чисельність громадських організацій у грома- Склад Ради
ді – це необхідне і корисне рішення. Адже при Бучанській
До складу входять представники громадських, благодійміській раді відтепер буде постійно діючий колегіальний них, волонтерських організацій, інших інститутів громадянконсультативно-дорадчий орган. Також затверджено поло- ського суспільства, представники виконавчих органів БМР,
представники військових формувань, розміщених на териження про Раду, та її склад.
Серед основних завдань будуть:
торії Бучанської міської об`єднаної територіальної громади,
−− Організація заходів щодо обговорення актуальних питань представники правоохоронних органів та інших, які мають
соціального захисту учасників антитерористичної опера- у своєму складі осіб, що виконували завдання в районі антиції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної терористичної операції та отримали у зв’язку з цим статус
операції.
учасника бойових дій.
−− Координація надання допомоги з вирішення питань лікуУ склад Ради також входять: голови постійних депутатвання, реабілітації, соціального захисту, адаптації, про- ських комісій: з питань охорони здоров`я, соціального зафесійної підготовки (перепідготовки), здобуття освіти, хисту, екології та проблем Чорнобильської катастрофи; з
забезпечення майнових прав, надання правової та іншої питань містобудування та природокористування; з питань
передбаченої законодавством допомоги учасникам АТО та транспорту, зв`язку, торгівлі та побутового обслуговування;
членам їх сімей, їх інформування із зазначених питань.
з питань соціально-економічного розвитку, підприємни−− Подання обов’язкових для розгляду пропозицій щодо цтва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінанпідготовки проєктів актів з питань соціального захисту сів та інвестування; з питань освіти, культури, спорту, справ
учасників антитерористичної операції та членів сімей за- молоді та гуманітарних питань, секретар Бучанської міської
ради та перший заступник Бучанського міського голови.
гиблих учасників антитерористичної операції.
Повний текст документа буде розміщено на офіційному
−− Взаємодія з органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади та роботодавцями щодо працевлаш- сайті Бучанської міської ради https://www.bucha-rada.gov.ua/
тування, навчання учасників антитерористичної операції decision-city-council.
Пресслужба БМР
та членів сімей загиблих учасників антитерористичної
операції.

В

На часі

МОЗ визначило основні вимоги щодо
роботи продовольчих ринків
Міністерство охорони здоров’я зазначило, що в умовах поширення COVID-19
базари мають працювати із дотриманням суворих вимог, і розробило відповідну постанову.

Д

еякі вимоги, за яких можливе функціонування продовольчих базарів:
– дотримання індивідуального захисту
та забезпечення протиепідеміологічних
заходів. Зокрема, працівники, продавці,
відвідувачі – лише у масках або респіраторах; а також безконтактний температурний скринінг;
– наявність на кожному вході (в’їзді)
на територію ринку диспенсерів з антисептиком;
– проведення дезінфекції контактних
поверхонь щотри години;
– прибирання та дезінфекція всіх приміщень, включаючи стаціонарні торговельні
місця – в кінці кожного робочого дня;
– обмеження щодо кількості відвідувачів: один покупець – на 10 м2 торговельної площі;
– відсутність стихійної торгівлі.

Урядовим документом також передбачено вимоги:

ДЛЯ ПРОДАВЦІВ:
– відстань від між робочими місцями
продавців – не менше трьох метрів;
– захисні екрани між продавцями і покупцями із плівки або пластику;
ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ:
−− – постійне інформування відвідувачів
ринку щодо обмежень та профілактики коронавірусної хвороби COVID-19;
−− контроль за дотриманням цих вимог.
−− наявність реєстрації агропродовольчого ринку як оператора ринку харчових
продуктів.
За дотриманням вимог мають стежити по два представники Держпрод
споживслужби на кожному базарі.
«У разі дотримання санітарних норм,
які були запропоновані головним санітарним лікарем МОЗ, в Україні відкриється 872 ринки, – прокоментував міністр розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України Ігор
Петрашко. – Звертаюся до керівників
ринків, підприємців і фермерів, які продають на цих ринках, з великим проханням дотримуватися норм. Ці норми не
є унікальними, вони подібні до тих, які
встановлені для магазинів».

Послаблення
обмежувальних заходів
у транспорті до 11 травня
точно не буде

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль
заявляє, що роботу громадського
транспорту в Україні відновлюватимуть у кілька етапів, починаючи з послаблення умов карантину
для міського транспорту.

«Т

ранспорт, скоріше за все, буде
запускатися поетапно. Тобто
спочатку – полегшення обмежень
функціонування міського транспорту,
але за певних умов та соціальної дистанції. Потім перейдемо до міжміського, аж потім до міжобласного сполучення, і, напевно, в самому кінці будемо
розглядати відновлення авіаперевезень
чи глобальних залізничних перевезень».
Він також додав, що масові перевезення груп людей у замкнених просторах – це один із найсерйозніших ризиків, тому зняття обмежень в цій сфері
потрібно розраховувати дуже уважно
і запроваджувати дуже обережно.
Прем’єр-міністр навів приклад з київським метро, яке щодня перевозило два
мільйони пасажирів, мовляв, через одну
хвору людину за таких умов за тиждень
можна отримати тисячі хворих.

Єдина родина

Квіти героям-ліквідаторам
аварії на ЧАЕС!
Вшанувати пам’ять загиблих в
ядерному вогні прийшли в парк
Чорнобиля учасники ГО «Чорнобилець – 86» і ветерани бойових
дій. Враховуючи умови карантину,
лише кілька чоловік. Але 26 квітня не згадати Героїв, які рятували
наше з вами життя, вони не могли.

Троє дітей і вдова учасника АТО
потребують допомоги

ГО «Я – Бучанець» звернулася до громади, адже дізналася про проблему у
сім’ї Наталії Дзюбенко. Її чоловік Роман Дзюбенко помер у березні 2020 року
від тяжких наслідків цукрового діабету. Цю хворобу він отримав під час
служби в АТО в 2016 році.
аталія з дітками зараз мешкає у мами
в Мироцькому, адже за підтримки
родичів легше прожити та впоратися із
горем – втратою коханого.
Дітки – 3,5-річна Варвара, 7-річний
Кирило і 10-річна Єлизавета, творчі
особистості. Але, враховуючи фінансові
проблеми, займатися омріяними справами не мають можливості. Ще тяжче від
того, що мама Наталія перебуває у відпустці по догляду за дитиною (декрет),
тож працювати і заробляти гроші мож- • самокат для Кирила, який є його мрією;
• розвиваючі книжки та іграшки для
ливості не має.
Варвари;
Зараз діти потребують:
• простий ноутбук (можна вживаний), • продукти харчування.
Крім цього, у старшої Єлизавети є лоза допомогою якого двоє старших, які
навчаються в школі, зможуть займати- гопедичні проблеми, над якими важливо
ся онлайн, а також є необхідність про- зараз працювати. Потрібні консультації
з логопедом, які немає можливості оплавести інтернет;
• гітара (розмір 1/2) – діти навчаються в тити.
музичній школі і зараз тимчасово поЯкщо ви відкриті допомогти цій родизичили інструмент;
ні, телефонуйте Наталії напряму за номе• кольоровий папір та картон для нав- ром 0686638176, або переказуйте кошти
на картку 5167803228877424 Дзюбенко
чання;
• одяг та взуття для Кирила (122 см, 31 Наталія Сергіївна (Ощадбанк). Р/рахурозмір взуття);
нок UA973226690000026203505330785
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а честь загиблих і померлих ліквідаторів – хвилина мовчання та
квіти до пам’ятника ліквідаторам на
Чорнобильській АЕС.
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Офіційно

Верховна Рада скасувала
штрафні бали за порушення ПДР

Депутати проголосували за законопроект №2809, що скасовує
стягнення штрафних балів як адміністративного покарання. За
нього проголосував 301 народний
депутат.
трафні бали існують із 7 листопада 2015 року. На початку року
кожен водій отримує 150 балів. Їх стягують «за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху,
зафіксовані в автоматичному режимі». Якщо бали закінчувалися, водія
штрафували. Ініціатором законопроєкту про скасування штрафних балів
став народний депутат від «Слуги народу» Владлен Неклюдов.
«Досвід розвинутих країн свідчить
про інші підходи до застосування
штрафних балів, які розглядаються
як додатковий стимул для усвідомлення порушником серйозності наслідків
у разі систематичного недотримання
правил дорожнього руху, у тому числі
й шляхом позбавлення права керування транспортним засобом», – йдеться
в пояснювальній записці.
Депутат зазначає, що застосування
більш суворого виду відповідальності
відбувається після набрання водієм
певної кількості штрафних балів, а
не зняття, як передбачено законодавством України. Скасування штрафних балів по суті означає, що за кожне правопорушення водій змушений
буде платити штраф грошима.
Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Ш

Електронний контроль
дотримання самоізоляції
замість обсервації

Громадяни України, які приїжджають з-за кордону, зможуть відмовитися від обсервації в разі, якщо
вони завантажать застосунок
«Дія» і погодяться на електронний
контроль за самоізоляцією.
а засіданні уряд вніс зміни в постанову №211 «Про запобігання поширенню на території України
гострої
респіраторної
хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11 березня.
«Обов’язок проходження обсервації людьми, які приїхали з-за кордону,
було змінено на можливу самоізоляцію за умови встановлення додатку
«Дія». У такий спосіб ми будемо впевнені, що людина, яка має певний ризик
щодо захворюваності на COVID-19,
буде самоізольована, і не буде можливості в неї інфікувати когось іншого»,
– пояснив міністр охорони здоров’я
Максим Степанов.
Обов’язкову 14-денну обсервацію
мають проходити:
−− особи, які заявили про добровільну
госпіталізацію в обсерватор (ізолятор) у зв’язку з неможливістю дотримання вимог самоізоляції;
−− особи, які двічі порушили умови самоізоляції;
−− особи, які контактували із хворими або мають ознаки інфікування
коронавірусом і відмовляються від
медичного обстеження за направленням лікаря;
−− особи, які перетнули державний
кордон;
−− особи, які прибули в Україну з
тимчасово окупованих територій
Донецької та Луганської областей, а
також Криму.

Н

У Бучанській ОТГ управління праці
забезпечуватиме доставку продуктів і засобів гігієни громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, що
проживають одиноко та не мають
рідних, які піклувалися б про них.
аме ці категорії із запровадженням
карантинних заходів на території
України після припинення курсування
громадського транспорту позбавлені
такої допомоги від рідних.
У зв’язку з високим ризиком зараження коронавірусною хворобою такі
громадяни змушені, дотримуючись
правил профілактичної безпеки, уникати перебування в публічних місцях,
насамперед магазинах, та потребують
нашої допомоги.
Звертаємося до мешканців Бучанської
міської об’єднаної територіальної громади: якщо ви, ваші рідні, сусіди опи-

С

нилися в таких складних умовах під час
карантину, повідомляйте про такі обставини Територіальний центр соціального обслуговування управління праці:
• у робочі дні з 08.00 до 17.00 за номерами: (04597) 48516, (04597) 49904,
• щодня цілодобово за номером:
(04597) 49903.

Важливо

Україна однією з перших
у світі запроваджує цифрові
паспорти
Президент України Володимир Зеленський презентував впровадження
цифрового ID-паспорта та біометричного закордонного паспорта громадянина у мобільному додатку «Дія».

Г

лава держави нагадав, що на початку
лютого було презентовано цей мобільний додаток з доступом до цифрових
посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію авто, і це був перший важливий
крок у реалізації стратегії «Держава у
смартфоні».
«Минуло лише два місяці, і сьогодні ми
робимо другий, не менш важливий і революційний крок – презентуємо цифровий
паспорт громадянина України та закордонний паспорт, що відтепер також доступні у нашому застосунку «Дія», – сказав Володимир Зеленський.
Президент наголосив, що Україна була
десятою країною у світі, яка запровадила
цифрові посвідчення водія та свідоцтва
про реєстрацію.

За словами Володимира Зеленського,
вже сьогодні українці мають можливість
використовувати паспорт у смартфоні в
багатьох життєвих ситуаціях: від пред’явлення поліції в умовах карантину до отримання банківських чи державних послуг.
Незабаром у додатку «Дія» та на спеціальному сайті з’явиться електронна прописка. Про це повідомив глава Державної
міграційної служби Максим Соколюк
під час презентації.
«Вже дуже скоро з’явиться сервіс, який
зможе показувати саме місце реєстрації
тих осіб, які мають ID-картки, у додатку «Дія» та на порталі... Саме та інформація, яка є в реєстрі, буде з’являтися
в електронному вигляді», — пояснив
Соколюк.

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

Пільговим категоріям населення:
продукти і засоби гігієни додому

Актуально
Знайомство зблизька

У час, коли більшість громадян перебуває вдома у зв’язку із карантинними обмеженнями, є служби, які не можуть собі дозволити не працювати чи
навіть здійснювати роботу лише на онлайн зв’язку. Це, звичайно, медичні
працівники, поліцейські, пожежники – спеціалісти, які фактично під час вибору професії знали, що їх можуть покликати до виконання своїх обов’язків
будь-коли. У сьогоденні ми маємо ще одну професію, яку раніше ніколи не
пов’язували як дотичну до екстремальної. Але в умовах ізоляції, обмеження
пересування вони виявилися як рятувальники для певних верств населення. Це – соціальні працівники.
Фото з архіву
2019 року

Міносвіти назвало строки
проведення ЗНО

У

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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правління праці, соціального захисту
та захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи Бучанської
міської ради (УПСЗЗН БМР) не лише
працює, а виконує набагато більший
об’єм роботи, ніж зазвичай. Адже їхні підопічні – люди, які опинилися у складних
життєвих умовах. Старенькі, одинокі,
інваліди, малозабезпечені, багатодітні,
сім’ї учасників АТО/ООС, які втратили
через цю прокляту війну годувальника.
У реаліях карантинних обмежень їхнє
життя стало ще складнішим. І робітниці
соціальної служби поспішають до їхніх
домівок частіше з повним розумінням,
що так потрібно.
Журналісти БН навіть запитали, чи не
було охочих звільнитися, щоб не мати
необхідності в умовах коронавірусної загрози їхати до чужих домівок і спілкуватися з людьми.
– Усі працівники розуміють необхідність нашої роботи, – розповіла виконувач обов’язків керівника УПСЗЗН Ірина
Пасічна. – У деяких не було можливості
доїхати до Бучі, оскільки не працює громадський транспорт. Але ми це вирішили.
Попутками, службовими авто тощо. І всі
працюють як завжди – з повною віддачею!

Перші дні карантину
Тоді була майже паніка, особливо в отримувачів субсидій. За певний час, щоб
громадяни України почувалися соціально захищеними в умовах посилення глобальної економічної кризи та поширення
вірусу COVID-19, були вжиті відповідні
державні гарантії для підтримки пенсіонерів та інших соціально вразливих категорій населення. 30 березня Верховна
Рада ухвалила в цілому законопроєкт
про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення
додаткових соціальних та економічних
гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби. В УПСЗЗН здійснили
відповідні перерахунки, поінформували
громадян, оформили всі виплати. Згодом
виявилася нова категорія громадян,
кому потрібна допомога – громадяни, які
втратили роботу в період карантину.
«Управління праці повідомляє, що незважаючи на карантин спільними зусиллями спеціалістів управління виплата всіх призначених соціальних допомог
відбувається вчасно», – заспокоїли в
УПСЗН.
Постійна підтримка від
терцентру
У територіальному центрі соціального обслуговування громадян УПСЗЗН
перебуває на обліку 168 осіб, з них 137,
які отримують постійну допомогу.
Працівниці терцентру виконують свої
обов’язки в повному обсязі, лише турбуються про засоби індивідуального захисту, аби не наразити своїх підопічних.
Доставляють продукти, промтовари,

У Міністерстві освіти і науки України заявили, що Зовнішнє незалежне
оцінювання відбудеться у будь-якому випадку.
ерміни його проведення залежати- забезпечити прозорий вступ до закламуть від карантину – це або 25 черв- дів вищої освіти, а в умовах епідемії є
ня – 17 липня, або 17 серпня – 4 вересня. безпечнішим за іспити.
«Якби хтось наважився скасувати
«Карантин вніс зміни в навчальний
процес, але ЗНО відбудеться за будь- ЗНО, сотні тисяч абітурієнтів та їхяких обставин. Якщо карантин завер- ніх батьків їздили б в інші міста для
шиться до початку червня, то основна складання вступних іспитів. Вони у
сесія ЗНО відбудеться між 25 червня великій кількості збиралися б в аудита 17 липня. Якщо карантин трива- торіях. А ЗНО – це 15 учасників та два
тиме до початку серпня, основна се- інструктори в аудиторії і щонайменше
сія ЗНО відбудеться між 17 серпня та 1,5 метра відстані між ними. Тим паче
4 вересня», – заявив заступник глави ЗНО складають переважно за місцем
Міносвіти Єгор Стадний. Заступник проживання, тому ЗНО відбудеться за
міністра наголосив, що ЗНО допомагає будь-яких умов», – резюмував Стадний.

Т
прибирають житло тощо. 17 малозабезпеченим громадянам, що за станом
здоров’я не можуть приготувати їжу самостійно, як і раніше надається безкоштовне гаряче харчування.

Допомога всім, хто потребує
Оскільки прийом громадян мали обмежити в умовах карантину, то в УПСЗЗН
відразу наладили віддалений зв’язок.
Організували онлайн-спілкування і цілодобову телефонну лінію, за якими можна
повідомити, кому потрібна допомога і яка.
На позачерговій сесії Бучанський міський голова Анатолій Федорук попросив
присутніх повідомляти про мешканців,
які зараз потребують допомоги. Тож крім
169 підопічних терцентру соцдопомоги
додалися ще й ті, яким потрібна підтримка саме зараз: в.о. старост Блиставиці,
Гаврилівки і Тарасівщини, Луб’янки надавали адреси та імена жителів населених
пунктів ОТГ, що потребують допомоги.
Голови ОСББ, кооперативів, депутати
з’ясовували аналогічну інформацію на
територіях обслуговування. А деякі долучилися і самі пропонували і продуктові
набори, і допомогу у розвезенні «подарунків» за адресами.
У березні в межах програми «З турботою про кожного» продуктові набори і
предмети першої необхідності, антисептики для дезінфекції рук отримали 240
мешканців об’єднаної громади, у квітні – 154. Також завдяки спільному проєкту корпорації «АТБ» і Мінсоцполітики
ще 168 сімей отримали продуктові набори та 60 наборів від нардепа Ольги
Василевської-Смаглюк. УПСЗЗН із радістю доставило ці набори нужденним.

Українські виші завершуватимуть
навчальний рік дистанційно

Виходячи із ситуації, закінчення навчального року в закладах вищої
освіти відбуватиметься дистанційно. Про це заявила виконувачка
обов’язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій.
а її словами, заклади вищої освіти
мають бути готові завершити навчальний рік, період сесій зміщуватись не буде.
«Викладачі закладів зараз працюють
зі своїми студентами, і ми рекомендували організовано підійти до закінчення навчального року та завершити
його в терміни, які були передбачені
раніше», - сказала Любомира Мандзій.
Вона зазначила, що виші мають організувати дистанційне складання іспитів і сесій. Також дистанційна форма навчання стосуватиметься випускних
іспитів у вишах.
За словами в.о. міністра освіти і науки, технічні можливості в закладах вищої
освіти дозволяють організувати цей процес дистанційно.

З

ДАТА

Великодні кошики
До величного свята Воскресіння
Христового в управлінні праці розпочали
готуватися заздалегідь, щоб недільного
ранку Великодня у всіх підопічних була
на столі пасочка з яєчками. За підтримки
Бучанського міського голови та виконуючи рішення БМР пасхальні набори доставляли сім’ям загиблих (померлих) учасників
АТО/ООС, малозабезпеченим громадян,
незахищеним верствам населення, самотнім пенсіонерам, які потребують сторонньої підтримки та тим, хто перебуває за
межею бідності. 400 великодніх кошиків
отримали в подарунок жителі ОТГ.

Фотопроєкт
«ЕКСПОНАТИ
ПЕРЕМОГИ»

Попереду – День пам’яті і
примирення
У Бучанській МОТГ 868 ветеранів війни
та жертв нацистських переслідувань отримають щорічну разову грошову допомогу
до 5 травня. І знову соцпрацівники прикладають максимум зусиль, аби всім приділити увагу, турботу і надати допомогу.
А зігріває серця соціальних «рятувальників» радість підопічних і їхня щира подяка за увагу і турботу.
Ірина Левченко

аме тому, за сприяння управління
культури, національностей та релігій КОДА, напередодні 75-ї річниці Дня
Перемоги та Дня примирення стартував фотопроєкт «Експонати Перемоги»,
який допоможе користувачам мережі
Інтернет побачити особисті речі героїв, речі побуту солдатів, зброю, газетні
видання, які наближали час Перемоги
і які дбайливо зберігають дирекція
та працівники Національного музею-

Національний
музей-заповідник
«Битва за Київ у 1943 році» зберігає
пам’ять про подвиг героїв Другої світової війни. В умовах карантину музей продовжує роботу, адже карантин обмежує спілкування, але разом
з тим відкриває нові можливості.

С

заповідника. Фотопроєкт передбачає публікацію в соціальній мережі
Фейсбук та на офіційному сайті музею
фото та описів унікальних музейних
експонатів, фото та інформацію про героїв Другої світової війни.
Запрошуємо переглянути експонати
фотопроєкту «Експонати Перемоги» на
офіційній сторінці у соціальній мережі
Фейсбук «Національний музей-заповідник «Битва за Київ у 1943 році» та на
офіційному сайті музею.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:
20 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,11:50,12:20,12:35,13:10,3:25
«Любий, ми переїжджаємо».
13:45 «Одруження наослiп 5».
15:25 «Свiт навиворiт 11: Китай».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Кухня».
21:45 Т/с «Матусi». (12+).
22:45 «Грошi».
23:55 «Дубiнiзми».
0:15 Мелодрама «Любов з
випробним термiном».

Iнтер

3:55 «Щоденник вагiтної».
5:05 «Телемагазин».
5:35,22:25 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
9:30,18:05,2:05 «Стосується кожного».
11:20,12:25 Х/ф «Мачо на колесах».
14:00 Х/ф «Любов вiд всiх хвороб».
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Добровольцi». (12+).
0:10 Т/с «Нi кроку назад!» (12+).

ICTV

5:30 Скарб нацiї.
5:40 Еврика!
5:45 Служба розшуку дiтей.
5:50 Громадянська оборона.
6:45 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:10,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
9:40,2:45 Х/ф «Втеча задля
порятунку». (16+).
11:10,13:15 Х/ф «Двiйник». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:30 Х/ф «Максимальний ризик».
15:20,16:15 Х/ф «Трансформери 3:
Темний бiк Мiсяця». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:10 Теорiя змови.

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
8:20 Дiти проти зiрок.
10:10 М/ф «Лоракс».
11:40 Х/ф «Заборонене царство».
13:40 Х/ф «Гарi Поттер i кубок вогню».
16:30 Х/ф «Гарi Поттер i Орден Фенiкса».
19:00 Вiд пацанки до панянки. (16+).
21:00 Х/ф «Дивергент». (16+).
23:45 Х/ф «Мисливцi за розумом».
1:50 Т/с «Київ вдень i вночi». (16+).
2:35 Служба розшуку дiтей.

СТБ

5:15,11:35 Т/с «Коли ми вдома».
8:00 Все буде добре!
9:50 Неймовiрна правда про зiрок.
12:20,14:50 МастерШеф. (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:50 Хата на тата. (12+).
18:00 СуперМама.
18:55 Один за всiх. (16+).
20:15,22:40 Т/с «Упереджене ставлення».
22:50 Т/с «Майор i магiя». (16+).
0:40 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.

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 Зоряний шлях.
11:20 Мiсiя краса.
12:20,15:30,3:30 Реальна мiстика.
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Доглядальниця», 9 i 10 с.
23:30 Т/с «Вище тiльки любов»
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Вище тiльки любов». (12+).
4:45 Агенти справедливостi. (16+).

ТК «Київ»

8:00,9:00,10:00,11:00,13:00,14:00,15:
00,16:00,17:00,18:00,19:00,20:00,21:
00,22:00,23:00 СТН.
8:10,9:10,9:40,10:10,10:55,11:10,11:5
5 Ранок на карантинi.
9:30 Брифiнг МОЗ.
10:30,11:30,12:30 Вiдкритий урок.
12:00 Брифiнг мера м. Києва В.
Кличка.
12:20 Афiша.
13:20 Лiкар знає.
14:10,15:10,16:10,17:10,18:10,19:40,
20:10,23:20 Спецпроект «Карантин».
19:15,21:25 Служба порятунку.
19:30 Якiсне життя.
21:40 Час-тайм.
22:05,6:55 Т/с «Окупованi», 15 с.
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:15 Голос Америки з Вашингтону.

Вівторок, 5 травня

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:05,8:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,8:55,13:00,15:00,18:00,21:0
0,23:15,2:30,5:20 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.

Відповіді
на сканворд
у № 16

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.
19:20 Д/с «Боротьба за виживання».
19:55 Д/с «Свiт дикої природи».
20:30 Д/с «Дикi тварини».
21:35,23:55,5:50 UA:Спорт.
21:45 #ВУкраїнi.
22:15 Святi та грiшнi.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:
20 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,11:50,12:20,12:35,4:05 «Любий, ми переїжджаємо».
13:10 «Одруження наослiп 5».
14:45,15:45 «Свiт навиворiт 11:
Китай».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Кухня».
21:45 Т/с «Матусi». (12+).
22:30 Х/ф «Планета мавп».
0:40 Комедiя «Як украсти мiльйон».
2:40 Трилер «Реквiєм за вбивцею».

Iнтер

5:30,22:20 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек».
(12+).
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13:50,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок».
18:05,2:05 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Добровольцi». (12+).
0:05 Т/с «Нi кроку назад!» (12+).

ICTV

5:00 Скарб нацiї.
5:10 Еврика!
5:15 Факти.
5:35,20:15 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:00,13:15 Х/ф «Одисея».
12:45,15:45 Факти. День.
13:55,21:20 Т/с «Пес». (16+).
14:55,16:20,22:35 Т/с «Заклятi
друзi». (16+).
16:30 Х/ф «Острiв горлорiзiв».
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
23:40 Х/ф «Самоволка». (16+).
1:30 Х/ф «Максимальний ризик».

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:20 Т/с «Грiмм». (16+).
11:00 Х/ф «3000 миль до
Грейсленда». (16+).
13:30 Х/ф «Все або нiчого». (16+).
15:30 Хто зверху? (12+).
17:10,19:00 Хто проти блондинок?
20:45 Х/ф «Iнсургенцiя». (16+).
22:50 Х/ф «Здохни». (18+).
0:50 Т/с «Київ вдень i вночi». (16+).

СТБ

5:15,8:45,10:30 Т/с «Коли ми
вдома».
7:00 Все буде добре!
12:15,14:50 МастерШеф. (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:55 Хата на тата. (12+).
18:00 СуперМама.
18:55 Один за всiх. (16+).
20:15,22:40 Т/с «Упереджене
ставлення».
22:50 Т/с «Майор i магiя». (16+).
0:40 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.

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 Зоряний шлях.
11:20 Мiсiя краса.
12:20,15:30,3:50 Реальна мiстика.
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).

20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Доглядальниця»
23:20 Контролер.
0:00,2:00 Т/с «Свiй чужий син».
1:30 Телемагазин.
4:45 Агенти справедливостi. (16+).

ТК «Київ»

8:00,9:00,10:00,11:00,13:00,14:00,15:
00,16:00,17:00,18:00,19:00,20:00,21:
00,22:00,23:00 СТН.
8:10,9:10,9:40,10:10,10:55,11:10,11:5
5 Ранок на карантинi.
9:30 Брифiнг МОЗ.
10:30,11:30,12:30 Вiдкритий урок.
12:00 Брифiнг мера м. Києва В.
Кличка.
12:20 Афiша.
13:20 Лiкар знає.
14:10,15:10,16:10,17:10,18:10,19:40,
20:10,23:20 Спецпроект «Карантин».
19:15,21:25 Київськi iсторiї.
19:30 Якiсне життя.
21:40 Час-тайм.
22:05,6:55 Т/с «Окупованi», 16 с.
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:15 Голос Америки з Вашингтону.
7:45 Телемаркети.

Середа, 6 травня

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:05,8:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,8:55,13:00,15:00,18:00,21:0
0,23:15,2:30,5:20 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.
16:50,3:55 #ВУкраїнi.

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».
0:00 Спiльно.
4:25 UA:Фольк. Спогади.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:
20 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,11:50,12:20,12:35,13:10,3:55
«Любий, ми переїжджаємо».
13:45 «Одруження наослiп 5».
15:30 «Свiт навиворiт 11: Китай».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Кухня».
21:45 Т/с «Матусi». (12+).
22:30 Х/ф «Повстання планети
мавп». (12+).
0:25 Х/ф «Планета мавп».
2:20 Драма «Припутнi».

Iнтер

3:35 «Щоденник вагiтної».
5:00 «Телемагазин».
5:30,22:25 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13:50,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,2:10 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Добровольцi». (12+).
0:05 Т/с «Нi кроку назад!» (12+).

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

UA:Перший

6:00 М/с «Листи вiд Фелiкса».
6:30,7:05,8:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,8:55,13:00,15:00,18:00,21:0
0,23:30,2:30,5:20 Новини.
9:00 Т/с «Полдарк», 16 с. (16+).
10:00 Всеукраїнська школа онлайн.
Українська мова.
10:35 Всеукраїнська школа онлайн.
Алгебра.
11:05,12:15 Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка.
11:10 Всеукраїнська школа онлайн.
Фiзика.
11:45 Всеукраїнська школа онлайн.
Iсторiя України.
12:20 Д/с «Дикi тварини».
13:10,15:10 «На Карантинi»:
марафон.
16:20,0:30 Телепродаж.
16:50 Д/с «Суперчуття».
17:30 Про що спiває Європа.
18:20,3:00 Тема дня.
19:20 Д/с «Боротьба за виживання».
19:55 Д/с «Свiт дикої природи».
21:25,23:55,2:50,5:40 UA:Спорт.
21:35 «Зворотнiй вiдлiк».
0:00,3:55 Бюджетники.

21:20 Т/с «Пес». (16+).
22:35 Свобода слова.
23:55 Х/ф «Хранителi». (16+).
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4:55 Скарб нацiї.
5:00 Еврика!
5:10 Служба розшуку дiтей.
5:15 Факти.
5:35,10:05 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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Новий спецавтомобіль
для екстреної допомоги

Медики Бучанської підстанції екстреної медичної допомоги отримали автомобіль класу «В», оснащений обладнанням, необхідним для допомоги хворим та постраждалим на догоспітальному етапі, а також для транспортування до медичних установ.
– Сучасний спецавтомобіль сприятиме
порятунку хворих, коли важливою для
збереження життя є не хвилина, а кожна
секунда, – зазначив під час спілкування
із членами бригад Бучанський міський
голова Анатолій Федорук. – Для міської
влади важливо надати фінансову підтримку працівникам, які безпосередньо
обслуговують інфікованих коронавірусом: кожен медик уже отримав одноразову допомогу в сумі 10 тисяч гривень.

Крім того, найближчим часом мед закладу передадуть три бактерицидні лампи, придбані за кошти благодійників.
Вручаючи ключі від нової швидкої,
генеральний директор «Київського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Оксана
Шарко зазначила, що це дуже важливо,
особливо для мешканців віддалених населених пунктів і запевнила:
– Якість надання медичної допомоги пацієнтам буде наближена до європейського рівня, – зазначила Оксана
Миколаївна.
Спецавтомобіль оснащений дефібриляторами, кардіографами з функцією
телеметрії, кисневим та мобілізаційним
обладнанням, до складу якого входять
шини, евакуаційні щити, вакуумні матраци тощо.
Валентина Вергулес, головний лікар
підстанції, розповіла, що кожна бригада
меддопомоги за зміну обслуговує по 1216 викликів, а загалом за добу їхні лікарі

МЕДИЦИНА

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

Вакцинація – це важливо

Головний лікар Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) Оксана Джам розповіла БН про важливість вакцинації в умовах пандемії:
– Керуючись рекомендаціями
ВООЗ,
Постановою головного
державного санітарного лікаря України про
Організацію заходів із
вакцинації в умовах пандемії нової коронавірусної інфекції COVID-19
та
рекомендаціями
Центру Громадського
здоров’я
Бучанський
центр ПМСД продовжує вакцинацію під час
карантину.
Ми розуміємо, що
призупинення вакцинації призведе до
підвищення спалахів вакцинокерованих інфекцій та збільшення кількості
випадків захворювань, яким можна запобігти завдяки вакцинації.
Центр ПМСД чітко дотримується
правил інфекційного контролю під час
щеплень:
−− вакцинація проводиться в добре вентильованих приміщеннях з регулярною дезінфекцією;
−− біля входу в медичний заклад встановлені антисептики для дезінфекції рук;

−− усі пацієнти та медичні працівники під час
вакцинації у медичних
масках;
−− розмежовані години
та зони очікування для
вакцинації та лікувального процесу.
Вакцинація — це
простий, безпечний та
дієвий спосіб захисту
людей від інфекційних
захворювань.
Адже щеплення це
введення антигенного
матеріалу з метою породити імунітет до інфекційної хвороби,
який запобігає зараженню або ослаблює його негативні наслідки.
На сьогодні шляхом вакцинації
можна запобігти розвитку більше ніж
25 потенційно тяжких захворювань,
включаючи кір, правець, дифтерію, поліомієліт, грип, менінгіт, черевний тиф.
Тому важливо це пам’ятати та щеплюватися, адже це допоможе вчасно
попередити захворювання, наслідки
яких нерідко можуть призвести до летальних випадків.

ВООЗ: можливі спалахи кору
та поліомієліту

Збої в роботах служб вакцинації на тлі пандемії коронавірусу COVID-19
можуть спричинити спалахи інфекційних захворювань, таких як кір і
поліомієліт. Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я
(ВООЗ).
ризупинення надання послуг у сфері вакцинації навіть на короткий проміжок часу у зв’язку з надзвичайною ситуацією підвищує ризик виникнення спалахів хвороб, яких запобігають з допомогою вакцин, таких як кір або
поліомієліт», – вважають у ВООЗ.
Там нагадали, що в 2019 році в Демократичній республіці Конго під час епідемії Ебола через спалах кору загинуло понад 6 тис. осіб.
У ВООЗ наголосили, що імунізація не повинна припинятися навіть у період
надзвичайних ситуацій.
«Міжнародне співтовариство трудиться рекордними темпами над створенням нової вакцини від COVID-19, тим не менш, прагнучи домогтися цього, ми не
повинні забувати про ризик втратити позицій, які були досягнуті в боротьбі
для захисту всіх людей у всіх країнах світу від хвороб, які попереджуються з
допомогою вакцин», – сказав глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

«П

виїжджають приблизно на 70 викликів,
більшість із яких – екстрені, а це тяжкі
випадки! Наприклад, напередодні каретою швидкою до столичної лікарні терміново доправили дитинку, що отримала
важкі опіки грудної клітини. Навіть патрульну поліцію покликали у супровід,
щоб дорога зайняла менше часу.
Карета екстреної придбана в межах
виконання Київської обласної програми
«Вдосконалення екстреної медичної до-

помоги в Київській області на 2019-2020
роки».
Перший заступник Бучанського міського голови Тарас Шаправський та начальник відділу охорони здоров’я БМР
Лариса Матюшенко також привітали
колектив із цією подією.
Довідково. Торік два нові сучасні автомобілі поповнили парк екстреної допомоги.
Пресслужба БМР

РЕЛАКС

Безкоштовна книжка-розмальовка –
антистрес від британської художниці

Джоанна Басфорд, уродженка Шотландії, розмістила в мережі інтернет
серію антистрес-розмальовок, які будь-хто може собі завантажити і провести час за цікавим заняттям.
жоанна впевнена, що фарбування
– це прекрасний спосіб полегшити
тривогу. Щоб допомогти людству пережити тяжкі часи коронавірусної загрози, вона створила цю книжку і видала її
у відкритому доступі. Про це художниця написала у Facebook.
«Мені хотілося зробити щось, щоб
допомогти пережити цю кризу, тому я
створила невеличку розмальовку, яку
ви можете завантажити безкоштовно»,
Посилання на розмальовку: www.
– роз’яснила митець.
johannabasford.com/flourish

Д

У 2013 році Джоанна Басфорд випустила розмальовку «Чарівний сад», спричинивши справжній переворот у видавничій діяльності. У світі продано понад
16 млн примірників «Чарівного саду» та «Зачарованого лісу». В Україні її твори
– розмальовку-антистрес для дорослих, надрукувало «Видавництво Старого
Лева». У 2015 році загальний тираж українського видання «Чарівний сад» перевищив 100 000 примірників.

«Мрія»
доставила
понад 100 тонн
гуманітарного
вантажу
Наша гордість – найбільший у світі
транспортний літак Ан-225 «Мрія»
доставив в Україну з Китаю медичні засоби для боротьби з поширенням коронавірусу.

Б

орт особисто зустрічав Президент
України Володимир Зеленський.
Літак прибув у Міжнародний вантажний аеропорт «Антонов» у смт
Гостомель.
«Наша «Мрія» привезла до України 12
млн масок для лікарень та аптечних мереж, майже 260 тис. захисних окулярів
для медиків і понад 100 тис. костюмів
п’ятого рівня захисту. Це рекорд за обсягом вантажу, який увійде до Книги рекордів Гіннеса», – сказав очільник держави.

на часі

Олександр Донець, президент держпідприємства «Антонов», повідомив,
що вага вантажу – 103 тонни, що за об’ємом сягає майже 1300 куб. м. «Мрію»
зараз використовують для перевезення гуманітарної допомоги у різні країни світу. Медичні вантажі доставлені
літаком Ан-225 до Польщі, Франції.
Крім того, за час карантину п’ять літаків Ан-124-100 перевезли майже 1500
тонн із Китаю в десятки країн Європи,
Америки, Близького Сходу.
Важливо. В «Авіалініях Антонова»
запевнили, що їхні екіпажі під час виконання рейсів забезпечені всіма необхідними захисними медичними комплектами. Крім того, мінімізовано контакт із
персоналом аеропортів. Також є обов’язковими процедура дезінфекції літаків та
медогляд членів екіпажу.
Фото: Офіс президента

громади
В

США кожного року відкривається
близько 5000 кафе для гри в настільні
ігри. У світі існує більше 100 000 різних
настільних ігор. Розмір ринку цього напряму зростає в середньому на 8% щорічно.
В Україні сфера настільних ігор тільки
починає розвиватися. Переважно купують настільні ігри ті, хто вже грав, поповнюючи свою колекцію.
Багато людей вважає, що ігри тільки
для дітей, що це забава та й годі. Але
людина здатна навчатися все життя. Є
багато ігор не тільки для дітей, а й для
дорослих. Це чудове доповнення свята,
можливість розвиватися і фантазувати.
Чому грати в настільні ігри так корисно для дітей, і як їх долучити до гри?
Діти, які грають в настільні ігри вдома:
−− краще концентрують увагу;
−− швидше розуміють правила, хід гри;
−− краще рахують;
−− менш конфліктні;
−− краще взаємодіють з іншими, вміють
шукати варіанти вирішення задач.
−− Настільні ігри розвивають:
−− критичне мислення;
−− логіку;
−− швидкість реакції;
−− комунікативні навички;
−− дедукцію;
−− навички комп’ютерного програмування;
−− математичні здібності;
−− креативне мислення та уяву.
Які ігри обрати для відповідного віку
дитини?
Грати з дітьми варто починати вже з
3-4 років. Так, необхідне терпіння, щоб
пояснити дитині цього віку правила та
постійно направляти її в грі. Але повірте,
воно того варте. З кожною грою буде виходити все краще і краще.

Ігри для дітей 3-4 років
Для дітей такого віку підійдуть прості
та яскраві ігри.
«Доббл» – дуже проста і весела гра
для будь-якої компанії. В маленькій металевій коробочці міститься 55 круглих
карточок. На кожній з них є вісім різних
зображень. Завдання гравців полягає в
тому, щоб якнайшвидше знаходити однакові зображення та голосно їх називати. Гра розвиває уважність та швидкість
реакції.

«Дотепчики» – це кумедні істоти, що
мають імена, люблять поїсти та ходять
на роботу. Застосовуйте асоціації, пригадуйте, на кого з ваших знайомих подібні
дотепники, але важливо потім згадати,
як саме ви назвали кожного дотепчика.
Чудова гра для розвитку пам’яті.

Ігри для дітей 6-7 років
Оскільки у дитини буде швидко розвиватися уважність, швидкість реакції, посидючість, то від 6-7 років вже підійдуть
ігри з можливістю простого планування та
більшою взаємодією з іншими гравцями.
«Каркассон» - настільний шедевр, класична економічна стратегія, з простими
правилами і глибоким ігровим процесом.
Хід за ходом учасники партії створюють
унікальне ігрове поле за допомогою спеціальних квадратів (ігрових тайлів), на
яких зображено елементи поля і фортеці,
монастирі та дороги. Стратегічне мислення та розрахунок допоможуть найвдаліше побудувати своє поселення та
отримати найбільше переможних балів.
«Суперфермер» - сімейна гра, учасники
якої виступають у ролі фермерів, кожен із
яких розвиває невеличке присадибне господарство. Починаючи з одного кролика,
ви поступово збільшуєте поголів’я рогатої,
копитної, мукаючої та хрюкаючої худоби.
«Маленький Принц» - чудова настільна гра, створена за мотивами однойменного твору Антуана де Сент-Екзюпері.

Гравцям потрібно буде створити та облаштувати власні астероїди. Виконуйте
завдання, запрошуйте на свою затишну
планету друзів, садіть баобаби, стережіться вулканів, тіштесь прекрасною
трояндою та проводьте вільний час, милуючись заходом сонця. Творці найкрасивішої планети отримають найбільше
переможних балів.

Ігри для дітей 8-9 років
З 8-9 років добре розвивати творчі задатки, уяву та комунікативні навички,
завдяки таким іграм:
«Діксіт» – просто неймовірна гра
на асоціації, котра припаде до смаку
будь-кому. Картини французьких художників, оздоблені незвичною ігровою механікою та втілені як складові елементи
в цій грі – справжній витвір мистецтва.
В цій неймовірній грі завдяки асоціаціям
до карток, кожен може розвивати фантазію та краще розуміти один одного.
Граючи в Діксіт, ви можете дізнатися багато несподіваного і цікавого про людей,
яких начебто давно знаєте.
«Аліас» – популярна командна гра на
роз’яснення слів. Вам треба пояснювати слова і картинки для членів вашої
команди іншими словами і виразами,
використовуючи, наприклад, синоніми,
антоніми, підказки, звуки. Команди намагаються вгадати якомога більше слів
до того, як закінчиться час.

Ігри для дітей від 12 років
З 12 років можна будувати стратегії,
вчитися програмувати, оцінювати тактику. Для цієї цілі гарно підійдуть такі ігри:
«7 Чудес» – неперевершена гра, що занурює в атмосферу давнього світу. Щоб
створити Чудо Світу та стати найславетнішим господарем земель серед усіх інших гравців, не достатньо лишень архітектурних навичок. Потрібно розвивати
інфраструктуру, видобувати корисні копалини, слідкувати за розвитком релігії
та не забувати про військову міць.
«Цитаделі» – це занурення у світ «середньовічних міст і ролей». Вам належить
стати творцем свого середньовічного міста. Ваше завдання полягає в тому, щоб
квартал за кварталом звести чудове і багате місто і, обійшовши суперників, досягти
найбільшої могутності та процвітання.
Для досягнення цієї непростої мети вам
знадобиться кожен раунд обирати найвигіднішу роль, залучатися підтримкою короля чи самому стати королем. Тільки в
сукупності стратегії, оптимальної послідовності вибору дій і розрахунків ви зможете здобути перемогу.
«Періодика» – це українська локалізація чудової стратегії, в якій учасникам треба буде пересуватися по таблиці
Менделєєва і збирати сети з її елементів.
Володар Токіо – це гра-виклик кожному
гравцю, велетню-монстру. Мета гри – набрати 20 переможних балів або перемогти всіх суперників. Гравці роблять ходи
по черзі, кидаючи кубики і перекидаючи
небажані результати. Потрібно вчасно
зупинитися, щоб вдала комбінація на
кубиках принесла найкращий результат.
Це весела, компанійська, настільна гра
від 2 до 6 гравців.
Важливою вимогою до батьків є не
лише купити гру, але й обов’язково знайти час і пограти в неї разом з дитиною.
На думку психологів, дорослим корисно забути про рутинні турботи, розслабитись після робочого тижня та знайти
час для настільної гри. Універсальні ігри
стирають кордони між поколіннями, допомагають знайти спільну мову та зміцнити родинні взаємини.
Настільні ігри – це не лише один із важливих способів виховання, але й вдалий
вибір для цікавого сімейного дозвілля!
Матеріал підготувала
Тетяна ДОМАРЄВА

16 юних художників із Бучі стали
переможцями обласної онлайн-виставки
Із самого початку карантину вихованці Бучанського центру позашкільної роботи не сиділи без діла, а
активно брали участь в онлайн-виставці дитячого малюнка «Пернаті
друзі», що була присвячена Міжнародному дню птахів.

На підставі рішення журі 16
юних художників
Бучанського центру позашкільної роботи стали
переможцями та
призерами обласної виставки:
Вихованці гуртка «Графіка та живопис» (керівник
– Олеся Шевчук):
І місце – Владислав Островський.
ІІ місце – Анастасія Герасімчук,
Марія Никитенко.

Анастасія Герасімчук

Анна Чорнобай

Д

Владислав Островський

о участі в конкурсі надійшло 339
дитячих творчих робіт з усієї
Київщини.

НАША ГОРДІСТЬ

Зоя Казак

Аліна Павлюченко

ІІІ місце – Аліна Павлюченко, Анна
Чорнобай, Єлизавета Когутяк, Юлія
Рогулько, Яна Безсмертна, Ярослав
Никитенко.
Вихованці художньої студії «АРТ»
(керівник – Оксана Фурлет):
ІІ місце – Каріна Кожевникова.
ІІІ місце – Валерія Кожевникова,
Дар’я Москаленко, Мар’яна Бутар,
Оксана Моллачієва.
Вихованка гуртка «Українська народна вишивка» (керівник – Галина
Пономар):
ІІІ місце – Антоніна Чепурна.
А також І місце виборола Зоя Казак
під керівництвом Світлани Сігіди.

Юлія Рогулько

Організатори акції – «Центр творчості дітей та юнацтва
Київщини»
та Державний дендрологічний парк
«Олександрія»
Національної академії наук України.
Вітаємо бучанську творчу молодь
та невтомних наставників!

Єлизавета Когутяк

Ярослав Никитенко

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

В культурі дозвілля розвинутих країн великою популярністю користуються настільні ігри. Про це красномовно говорять статистичні дані продажу настільних ігор у світі та частка ринку цієї сфери. Лідери з продажу 2019 року: США,
Німеччина, Великобританія.

«Країна Снів» – компанійська карткова настільна гра для 4-10 осіб, з популярними механіками відгадування асоціацій
і прихованими ролями. Один із гравців
буде відігравати роль Сновиди, в той час
як інші, залежно від ролей, будуть давати
йому певні підказки, за якими він пізніше зможе розповісти свій сон.

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

Настільні ігри як важливий спосіб
пізнання світу

КОРИСНО ЗНАТИ

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

П Р О Г Р А М А Т Е Л Е Б А Ч Е Н Н Я 4–10 травня 2020 року

8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11:35,13:15 Х/ф «47 ронiнiв». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:10,21:20 Т/с «Пес». (16+).
15:20,16:20,22:30 Т/с «Заклятi
друзi». (16+).
16:55 Х/ф «Великий переполох у
малому Китаї». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Секретний фронт.
23:35 Х/ф «Двiйник». (16+).
1:20 Х/ф «Лiченi секунди». (16+).
2:45 Т/с «У полi зору». (16+).

№ 17 від 30 квітня 2020 року
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5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:20 Т/с «Грiмм». (16+).
10:50 Х/ф «Дивергент». (16+).
13:20 Х/ф «Iнсургенцiя». (16+).
15:30 Хто зверху? (12+).
17:10 Суперiнтуїцiя. (12+).
19:00 Суперiнтуїцiя.
20:50 Х/ф «Будинок дивних дiтей
мiс Сапсан». (16+).
23:10 Х/ф «Вiнчестер. Будинок, який
побудували примари». (16+).

Новий канал

СТБ

5:15,8:50,10:45 Т/с «Коли ми
вдома».
7:00 Все буде добре!
12:35,14:50 МастерШеф. (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:55 Хата на тата. (12+).
18:00 СуперМама.
18:55 Один за всiх. (16+).
20:15,22:40 Т/с «Упереджене
ставлення».
22:50 Т/с «Майор i магiя». (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,3:35 Зоряний шлях.
11:20 Мiсiя краса.
12:20,15:30 Реальна мiстика.
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Доглядальниця», 13 i 14 с
23:30 Т/с «Експрес-вiдрядження»,

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

ТК «Київ»

8:00,9:00,10:00,11:00,13:00,14:00,15
:00,16:00,17:00,18:00,19:00,20:00,21
:00,22:00,23:00 СТН.
8:10,9:10,9:40,10:10,10:55,11:10,11:
55 Ранок на карантинi.
9:30 Брифiнг МОЗ.
10:30,11:30,12:30 Вiдкритий урок.
12:00 Брифiнг мера м. Києва В.
Кличка.
12:20 Афiша.
13:20 Лiкар знає.
14:10,15:10,16:10,17:10,18:10,
19:40,20:10,23:20 Спецпроект
«Карантин».
19:15,21:25 Київськi iсторiї.
19:30 Якiсне життя.
21:40 Час-тайм.
22:05,6:55 Т/с «Окупованi», 17 с.
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:15 Голос Америки з Вашингтону.

Четвер, 7 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:
00,23:15,2:30,5:05 Новини.
9:00 Т/с «Полдарк». (16+).
10:00 Всеукраїнська школа онлайн.
Українська мова.
10:35 Всеукраїнська школа онлайн.
Фiзика.
11:05,12:15 Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка.
11:10 Всеукраїнська школа онлайн.
Англiйська мова.
11:45 Всеукраїнська школа онлайн.
Всесвiтня iсторiя.
12:20,19:55 Д/с «Дикi тварини».
13:10,15:10 «На Карантинi»:
марафон.
16:20,0:30 Телепродаж.
16:50 #@)?$0 з Майклом Щуром.
17:30 Про що спiває Європа.
18:20 Тема дня.
19:20 Д/с «Боротьба за виживання».
21:35,23:55 UA:Спорт.
21:45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22:15,3:00 Т/с «Епоха честi».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:
20 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,11:50,12:20,12:35,13:10,3:50
«Любий, ми переїжджаємо».
13:45 «Одруження наослiп 5».
15:30 «Свiт навиворiт 11: Китай».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 Т/с «Кухня».
21:45 Т/с «Матусi». (12+).
22:30 Х/ф «Планета мавп:
Революцiя». (16+).

Iнтер

3:50 «Щоденник вагiтної».
5:00 «Телемагазин».
5:30,23:25 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13:50,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,1:10 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Х/ф «Дванадцятий». (16+).

ICTV

5:00 Скарб нацiї.
5:10 Еврика!
5:15 Факти.
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.
11:55,13:15 Х/ф «Великий
переполох у малому Китаї». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:15,21:20 Т/с «Пес». (16+).
15:20,16:20,22:35 Т/с «Заклятi
друзi». (16+).
16:50 Х/ф «Самоволка». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Антизомбi.

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.

БЛАНК ПЕРЕДПЛАТИ НА 2019 РІК

6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:20 Т/с «Грiмм». (16+).
11:50 Х/ф «Деннiс-мучитель 2».
13:00 Х/ф «Черговий тато».
14:50 Х/ф «Черговий тато: Лiтнiй
табiр».
16:20,19:00 Хто зверху? (12+).
18:00 Ревiзор. Карантин.
20:50 Х/ф «Перл Харбор». (16+).

СТБ

5:15,9:55 Т/с «Коли ми вдома».
7:00 Все буде добре!
11:45,14:50 МастерШеф. (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:50 Хата на тата. (12+).
18:00 СуперМама.
18:55 Один за всiх. (16+).
20:15,22:40 Т/с «Упереджене
ставлення».
22:50 Т/с «Майор i магiя». (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,2:20 Зоряний шлях.
11:20 Мiсiя краса.
12:20,15:30,3:10 Реальна мiстика.
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Доглядальниця». (12+).
23:20 Слiдами розкрадання
Приватбанку. Мiжнародна
панорама, ч. 2.

ТК «Київ»

8:00,9:00,10:00,11:00,13:00,14:00,15
:00,16:00,17:00,18:00,19:00,20:00,21
:00,22:00,23:00 СТН.
8:10,9:10,9:40,10:10,10:55,11:10,11:
55 Ранок на карантинi.
9:30 Брифiнг МОЗ.
10:30,11:30,12:30 Вiдкритий урок.
12:00 Брифiнг мера м. Києва В.
Кличка.
12:20 Афiша.
13:20 Лiкар знає.
14:10,15:10,16:10,17:10,18:10,
19:40,20:10,23:20 Спецпроект
«Карантин».
19:15,21:25 Київськi iсторiї.
19:30 Якiсне життя.
21:40 Час-тайм.
22:05,7:00 Т/с «Окупованi», 18 с.
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:15 Голос Америки з Вашингтону.

П’ятниця, 8 травня

UA:Перший

6:00 «Примирення з перемогою».
6:30,7:05,8:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,8:55,13:00,15:00,18:00,21:
00,2:30,5:20 Новини.
9:00 Т/с «Полдарк». (16+).
10:00 Всеукраїнська школа онлайн.
Українська лiтература.
10:35 Всеукраїнська школа онлайн.
Алгебра.
11:10 Всеукраїнська школа онлайн.
Англiйська мова.
11:45,12:01 Всеукраїнська школа
онлайн. Хiмiя.
12:00 Хвилина мовчання: День
пам`ятi та примирення.
12:20 Всеукраїнська школа онлайн.
Бiологiя.
13:10,15:10 Марафон до Дня
пам`ятi та примирення.

16:20,0:30 Телепродаж.
16:50,3:55 Перша шпальта.
17:30,4:25 Схеми. Корупцiя в
деталях.
17:55 VoxCheck.
18:20 Тема дня.
19:20 Д/с «Боротьба за виживання».
19:55 Д/с «Дикi тварини».
21:35,5:50 UA:Спорт.
21:45 Х/ф «Сила волi».

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:
40 «ТСН».
9:25,10:20 «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».
20:20 Бойовик «Термiнатор:
Генезис». (16+).
22:30 Бойовик «Вiйна за планету
мавп». (16+).

Iнтер

9:30 М/с «Чорний пiрат».
10:00 Розсекречена iсторiя. Чому
вибухнула друга свiтова?
11:00 Д/ф «Вiйна на нульовому
кiлометрi». (12+).
12:10 Х/ф «Сила волi».
15:00 UA:Фольк.
16:00,0:30 Телепродаж.
16:30,2:50 #ВУкраїнi.
17:35 Т/с «Епоха честi».
19:20 Д/с «Чилi: Дика подорож».
20:25 Д/с «Боротьба за виживання».
21:20 «Хронiка Української повстанської Армiї. 1942-1954».
23:30 Схеми. Корупцiя в деталях.

Канал «1+1»

6:15,7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 «Свiт навиворiт».
12:30,3:10 Драма «Незламний».
15:20 Т/с «Кухня».
19:30,5:20 «ТСН».
20:20 «Чистоnews».
20:30 «Вечiрнiй квартал».
23:15,0:15 «Свiтське життя».

Iнтер

4:30,5:45 Х/ф «Вони билися за
Батькiвщину».
7:00 «Марафон «Наша Перемога».
12:15,1:10 Х/ф «Йшов четвертий рiк
вiйни...»
13:30,23:30 Х/ф «В бiй йдуть однi
«старi».
15:00 Т/с «Нi кроку назад 2. На лiнiї
фронту», 1-6 с. (12+).
20:00 «Подробицi».
20:30 Концерт «Перемога. Одна
на всiх».

6:30,7:05,8:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,8:55,21:00,0:05,2:30,5:3
0 Новини.
9:00 Божественна Лiтургiя у СвятоМихайлiвському кафедральному
соборi Православної Церкви
України та всеукраїнська молитва.
11:00 Недiльна Лiтургiя Української
Греко-Католицької Церкви.
12:30 Недiльна Свята Меса
Римсько-Католицької Церкви в
Українi.
13:30 Х/ф «Павел iз Тарсуса», 1 с.
15:00 Країна пiсень.
16:00,0:30 Телепродаж.
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».
21:20 #@)?$0 з Майклом Щуром.

Канал «1+1»

6:00 М/ф.
6:15,7:05 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:25,3:10 «Свiт навиворiт».
15:45,0:20 Мелодрама «Гордiїв
вузол». (12+).
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 Х/ф «Фокстер i Макс».
22:40 Концерт Наталiї Могилевської
«Весна».

4:30 «Телемагазин».
5:00,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
6:30 «Аушвiц. Iнструкцiя по незастосуванню».
7:25 Х/ф «Дванадцятий». (16+).
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек».
5:15,5:40 «Україна вражає».
12:00,17:40 Новини.
6:00 «Слово Предстоятеля».
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
6:10 Х/ф «Брати по кровi».
13:50,23:50 «Речдок».
8:00 «Вдалий проект».
16:35 «Речдок. Особливий випадок.
9:00 «Готуємо разом».
По ту лiнiю фронту».
10:00 «Орел i решка. Чудеса
18:00,1:40 «Стосується
свiту 2».
кожного».
11:00 «Орел i решка. Бо20:00 «Подробицi
жевiльнi вихiднi».
ЗАМОВЛЯЙТЕ
роботу+матеріали
тижня».
12:00 Концерт «Перемога.
зi знижкою до 20%.
Одна на всiх».
РЕМОНТИ БУДИНКIВ, КВАРТИР пiд ключ.
15:20 Х/ф «Слiди апостолiв».
4:55 Скарб нацiї.
(16+).
Перепланування. БУДIВНИЦТВО – будинки,
!
5:05 Еврика
17:30 Х/ф «Ескадрилья
прибудови, павiльони, гаражi, навiси,
5:10 Служба розшуку
«Лафайєт».
альтанки. Банi, паркани.
.
дiтей
20:00 «Подробицi».
ПОКРIВЕЛЬНI
РОБОТИ
пiд
ключ.
Мансарднi
дахи.
.
5:15,0:20 Факти
20:30 Х/ф «Перебiжчик».
УТЕПЛЕННЯ,
облицювання
будинкiв.
5:35 Громадянська
Тел.:
(096)
9721514,
(066)
8393483
.
оборона
6:30 Ранок у великому
4:45 Скарб нацiї.
мiстi.
4:55 Еврика!
8:45 Факти. Ранок.
5:00 Факти.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
5:25 Антизомбi.
4:55 Факти.
Стогнiєм.
6:10 Секретний фронт.
5:25 «На трьох». (16+).
9:50,13:15 Х/ф «Врятування
7:05 Громадянська оборона.
6:50,7:40 Перше, друге i компот!
рядового Райяна». (16+).
8:00 Т/с «Танк». (12+).
8:30 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
12:05,13:00 Х/ф «Лють». (16+).
12:45 Факти. День.
13:30 Х/ф «Ворог бiля ворiт».
12:45 Факти. День.
13:00 Т/с «Пес». (16+).
16:25 Х/ф «Лють». (16+).
14:45 Х/ф «Всесвiтня вiйна Z». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
18:45 Факти. Вечiр.
16:40 Х/ф «Вiйна свiтiв». (16+).
19:10 Х/ф «Вiйна свiтiв». (16+).
20:05 Т/с «Танк». (12+).
18:45 Факти тижня.
21:10 Х/ф «Всесвiтня вiйна Z». (16+).
20:30 Х/ф «Трансформери 5:
23:20 Х/ф «Бiла iмла». (16+).
Останнiй лицар». (12+).
6:00 Таємний агент. Пост-шоу.
7:00 Х/ф «Повiнь».
5:55,7:15 Kids` Time.
11:00 Т/с «Першi ластiвки». (16+).
5:55,7:25 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
19:00 Х/ф «Бiлоснiжка i мисливець».
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
21:20 Х/ф «Мисливець i Снiгова
7:30 Ревiзор. Карантин.
9:40 Хто зверху? (12+).
королева».
8:30 Вiд пацанки до панянки. (16+).
11:30 М/ф «Кунг-фу Панда».
23:20 Х/ф «Бiлоснiжка. Страшна
10:30 Х/ф «Все або нiчого». (16+).
13:20 М/ф «Кунг-фу Панда 2».
казка». (16+).
12:30 Х/ф «Черговий тато».
15:00 Х/ф «Перл Харбор».
14:20 Х/ф «Черговий тато: Лiтнiй
18:20 Х/ф «Гарi Поттер i Дари
табiр».
смертi. Частина 1». (16+).
5:40,23:20 Х/ф «Виннi зiрки».
16:00 Х/ф «Гарi Поттер i Дари
21:00 Х/ф «Гарi Поттер i Дари
8:05,14:50 Т/с «Майор i магiя».
смертi. Частина 1». (16+).
смертi. Частина 2». (16+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:45 Х/ф «Гарi Поттер i Дари
23:20 Х/ф «Здохни». (18+).
15:40,18:00,19:00,22:40 Холостяк.
смертi. Частина 2». (16+).
21:00 Х/ф «Темна вежа». (12+).
22:40 Х/ф «Керi». (18+).
6:00 Х/ф «Весiлля у Малинiвцi».
6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
0:40 Т/с «Київ вдень i вночi». (16+).
7:50 Х/ф «Ати-бати, йшли солдати...»
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
9:30,1:05 Неймовiрна правда про
9:30,6:00 Зоряний шлях.
зiрок.
10:30,4:30 Реальна мiстика.
5:50,9:30 Неймовiрна правда про
10:40 Туристи.
12:25 Т/с «Смак щастя», 1 i 2 с.
зiрок.
11:40 Т/с «Упереджене ставлення».
15:30 Т/с «Смак щастя». (12+).
7:40 Х/ф «Весiлля у Малинiвцi».
19:00 МастерШеф. Професiонали 2.
17:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
10:50 МастерШеф. Професiонали 2.
21:30 СуперМама.
20:10 Гучна справа.
13:15 Т/с «Папаньки».
21:00 Свобода слова Савiка Шустера.
19:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
0:00,2:15 Т/с «Соломонове
19:55 Один за всiх. (16+).
7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
рiшення». (12+).
22:10 Детектор брехнi. (16+).
7:30,4:40 Зоряний шлях.
8:50 Т/с «За законами вiйськового
часу 2», 1-6 с.
8:00,9:00,10:00,11:00,13:00,14:00,15
6:00 Сьогоднi.
15:20 Т/с «За законами вiйськового
:00,16:00,17:00,18:00,19:00,20:00,21
7:00 Зоряний шлях.
часу 2».
:00,22:00,0:00 СТН.
7:45 Т/с «Соломонове рiшення».
17:00 Т/с «Останнiй день вiйни»
8:10,9:10,9:40,10:10,10:55,11:10,11:
11:30 Т/с «Дiвчатка мої».
20:00 Т/с «Останнiй день вiйни».
55 Ранок на карантинi.
15:10 Т/с «Чужа». (16+).
23:00 Т/с «Незломлена», 1-3 с.
9:30 Брифiнг МОЗ.
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
10:30,11:30,12:30 Вiдкритий урок.
Панютою.
12:00 Брифiнг мера м. Києва В. Кличка.
21:00 Концерт «З Днем
8:00 Мультляндiя.
12:20 Афiша.
народження, Україно!»
9:00,11:25,2:10 Спецпроект
13:20 Лiкар знає.
23:15 Т/с «Поранене серце», 1 i 2 с.
«Карантин».
14:10,15:10,16:10,17:10,18:10,19:40,
10:00 Зiрковий смак.
20:10,0:20 Спецпроект «Карантин».
10:50 Веселi старти.
19:15,21:25 Київськi iсторiї.
9:30 Х/ф «Бункер». (12+).
13:00,15:00,17:00,19:00,
19:30 Якiсне життя.
11:10 Зiрковий смак.
21:00,0:00 СТН.
21:40 Час-тайм.
12:00,13:10 Х/ф «Алi».
13:10 Х/ф «Святi i солдати». (16+).
22:05 Х/ф «Святi i солдати». (16+).
13:00,15:00,17:00,19:00 СТН.
15:10,0:40 Т/с «Мердок», 117 с.
22:55 «Українська Нацiональна
14:45 Якiсне життя.
16:00,1:25 Т/с «Мердок», 118 с.
Лотерея».
15:10 Концерт М. Поплавського
16:50 Київськi iсторiї.
23:50 Голос Америки з Вашингтону.
«Українська пiсня року».
17:15,6:10 Т/с «Мердок», 119 с.
17:10 Цивiлiзацiя Incognita.
18:05,6:55 Т/с «Мердок», 120 с.
18:10 Т/с «Мердок», 121 с. (12+).
Субота, 9 травня
19:15 Х/ф «Бункер». (12+).
19:15,1:00 Т/с «Вiра», 30 с. (12+).
21:20,23:00 Х/ф «Алi».
21:00,0:00,2:30 СТН-Тижневик.
22:00,23:00 Х/ф «Пеле: Народження
Неділя, 10 травня
6:00 М/с «Книга джунглiв».
легенди».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
22:55 «Українська Нацiональна
Країно!
Лотерея».
7:00,8:00,9:00,21:00,0:05,2:30,
6:00 М/с «Книга джунглiв».
3:00 Спецпроект «Карантин».
5:30 Новини.

Iнтер

Ремонтнi послуги

ICTV

ICTV

ICTV

Новий канал

Новий канал

Новий канал

СТБ

Канал «Україна»

СТБ

СТБ

Канал «Україна»

ТК «Київ»

Канал «Україна»

ТК «Київ»

ТК «Київ»

UA:Перший

UA:Перший

01.05.2020 року о 15-00 годині відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення межових знаків земельної
ділянки за проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Бартманського А. М. за адресою: смт. Гостомель по вул. Яровій.
Просимо з'явитися для погодження меж та підписання акта прийомки- передачі межових знаків на зберігання власника суміжної земельної ділянки з кадастровим номером: «3210945900:01:019:0035.»

ОФІЦІЙНО

Уряд змінив правила призначення
субсидій

Українці зможуть отримати субсидію, навіть якщо матимуть заборгованість
за комунальні послуги за три місяці. Таке рішення ухвалив уряд на своєму
засіданні.
агадаємо, раніше, якщо комунальні електронному вигляді через веб-сайт
послуги не сплачувалися понад два Міністерства
соціальної
політики
місяці, перепризначити субсидію було України.
неможливо.
Строки надання послуги
Призначення житлових
призначення житлових
субсидій
субсидій
Право на отримання субсидії має кожЗ 2018 р. комунальна субсидія надаєтьна українська родина або окрема особа, ся з місяця звернення за її призначенням
чиї витрати на оплату житлово-кому- до дати закінчення опалювального сезональних послуг перевищують в середньо- ну, але не більше ніж на 12 місяців і розму 15% щомісячного сукупного доходу.
раховується:
• на неопалювальний сезон — з 1 травня
по 30 вересня
Як отримати послугу
Заповнити документи (заяву та де- • на опалювальний сезон — з 1 жовтня
по 30 квітня
кларацію про доходи і витрати) в

Н

ЗАЛИШАЙСЯ ВДОМА

Оплата комуналки онлайн

Міністерство соціальної політики закликає долучатися до використання
сучасних сервісів та оплачувати житлово-комунальні послуги онлайн або
дистанційно.

О
П

ро це заявив заступник міністра соціальної політики Віталій
Музиченко під час презентації освітнього серіалу «Оплата комуналки
онлайн. Залишайся вдома».
«Зараз потрібно максимально пояснити нашим громадянам про можливості оплати комунальних послуг онлайн.
Для декого це буде вперше, і як щось
нове, можливо, викличе острах. Але, як
показує практика, це успішно працює»,
– наголосив Віталій Музиченко.
За словами заступника міністра, це
зменшує фінансове навантаження на
платників, адже при оплаті через інтернет-ресурси відсутня комісія, або вона
значно менша, ніж та, яку стягують у
банках.

світній серіал «Оплата комуналки онлайн. Залишайся вдома», розроблено Міністерством
цифрової трансформації України
спільно із сервісом онлайн-платежів та переказів Portmone.com
(http://portmone.com/).
В серіалі висвітлено теми оплати
комунальних платежів на сайтах
комунальних підприємств, за допомогою платіжного сервісу, на сайтах банків, у мобільних застосунках
банків.
Мета освітнього серіалу — навчити громадян, особливо людей
поважного віку, різним способам
оплати комунальних платежів, не
виходячи з дому. Оплата комунальних платежів онлайн – це єдиний
безпечний для здоров’я варіант оплати під час карантину.
Освітній серіал вже доступний на
платформі «Дія».
Цифрова освіта (https://osvita.diia.
gov.ua/courses/komunalka-online).

АКТУАЛЬНО

Вихід з карантину буде складатися
з п’яти етапів

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив поетапний вихід з карантину, який має розпочатися з 11 травня.

Увага! Прийом громадян та відвідування редакції «Бучанські
новини» тимчасово обмежено. Надсилайте оголошення,
привітання, рекламу на електронну пошту:

buchаnews@ukr.net

Телефон для зв’язку: 098 – 468-14-96.

Оформити допомогу по безробіттю
тепер можна в додатку «Дія»

Уряд дозволив українцям оформлювати виплати допомоги по безробіттю на онлайн-порталі державних послуг «Дія».
ідповідне рішення повідомили в
пресслужбі Кабміну. «Додаткова
онлайн-послуга надасть можливість
спростити
процедуру
звернення
безробітних до центрів зайнятості для
реєстрації і призначення допомоги по
безробіттю», — йдеться у повідомленні.
Для отримання послуги необхідно:
−− авторизуватись у кабінеті користувача на порталі «Дія» за допомогою
електронного підпису, електронної
системи ідентифікації Bank ID чи
Mobile ID;
допомоги по безробіттю присвоюється
−− заповнити онлайн-анкету, питання першого ж дня після подання такої
якої визначатимуть перелік докумен- заяви. Після завершення карантину
тів (паспорт, документи про освіту, час розгляду заяви змінять, а також
додадуть
функцію
для
прямої
трудова книжка тощо);
менеджера
Служби
−− отримати підтвердження на електро- комунікації
нну пошту або на телефон про надан- зайнятості та користувача щодо
ня статусу безробітного та виплати пошуку роботи.
У Кабміні кажуть, що наразі Служба
допомоги із безробіття /або сповіщення про необхідність доопрацю- зайнятості зареєструвала в Україні
понад 426 тисяч безробітних. З початку
вання /або аргументовану відмову.
В уряді зазначили, що на період карантину (12 березня) їхня кількість
карантину статус та призначення зросла на 120,8 тисячі.

В

*Втрачено оригінал державного акта на земельну ділянку №ЯК702805 від
29.12.2009 року, виданий управлінням Держкомзему у Бородянському районі
Київської обл. на ім'я Рогачова Олександра Анатолійовича
*Втрачено оригінал державного акта на земельну ділянку №ЯБ004677 від
03.12.2004 року, виданий Ірпінським міським відділом земельних ресурсів на ім'я
Вашуленко Валентини Федорівни

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

01.05.2020 року 0 11-00 год. відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.Радченка Сергія Анатолійовича по вул.
Озерній в селищі Гостомель Київської області. Просимо з’явитися для погодження меж та підписання Акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання
власників суміжних земельних ділянок з кадастровими номерами:
3210945900:01:037:0140
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З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

В

ін зазначив, що, базуючись на цифрах і розрахунках Національної
академії наук України, Кабінет
Міністрів має підстави говорити про
те, що зростання приросту хворих, яке
можна назвати наступним піком, очікується з 3 по 8 травня.

Перший етап
Можливий, якщо протягом 10 днів
співвідношення нових випадків серед
усіх протестованих не змінюється або
щоденна різниця серед нових випадків
у межах 5%. Тоді в уряді пропонують:
−− відкрити парки, сквери, зони відпочинку, прибережні зони, КРІМ дитячих майданчиків;
−− відкрити частину об’єктів індустрії
краси,
−− дозволити тренування у командних
видах спорту,
−− дозволити оптову та роздрібну торгівлю непродовольчих товарів,
−− дозволити кав’ярням працювати на
винос,
−− відкрити автомийки, веломагазини,
велопрокат, нотаріуси.
Другий етап
Якщо протягом 10 днів знижується
кількість нових інфікованих та збільшується кількість тих, хто одужав. Тоді
дозволять:
−− відновити у школах навчання для випускників,
−− закладам харчування працювати на
винос,
−− працювати кінотеатрам просто неба,
−− відкрити спортивні зали, готелі,
−− відновити спортивні змагання за
участі 50 людей і без глядачів.

Третій етап
Якщо протягом 10 днів кількість тих,
хто одужав, вдвічі або більше перевищує кількість нових випадків, медзаклади зайняті пацієнтами з COVID-19
менше, ніж на 10%. Тоді відкриють:
−− спортивні та дитячі майданчики,
−− окремі заклади освіти,
−− метрополітен для спецперевезень,
−− міжміське транспортне сполучення в
межах області,
−− ТРЦ, але без розважальних та дитячих зон,
−− театри, кінотеатри, хостели, санаторії, бази відпочинку,
−− заклади харчування для відвідувачів.
Четвертий етап
Якщо протягом 10 днів кількість нових, не пов’язаних між собою випадків,
щоденно менше, ніж 5 на область. Тоді
знімуть обмеження з:
−− роботи метрополітену та всього наземного транспорту,
−− торговельно-розважальних
комплексів,
−− спортивних та фітнес-залів,
−− закладів харчування, культури та
освіти,
−− дозволять надавати планову медичну та стоматологічну допомогу.
П’ятий етап
Якщо фіксуватимуть поодинокі випадки, пов’язані із завезенням хвороби
з-за кордону. Тоді скасують усі обмеження, крім встановлених місцевою
владою на окремих територіях.
За матеріалами
«Урядового порталу»
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Поліноз –
сезонна алергія
Назва «поліноз» походить від латинського слова «pollen» – пилок.
Це сезонна алергія (сезонний алергічний кератокон’юнктивіт), що виникає у дітей та дорослих під час
цвітіння рослин, пилок яких переносить вітер.
Розрізняють три сезонні хвилі алергії:
• березень-травень (пилок дерев: берези, вільхи, дуба, клена та ліщини);
• червень-липень (злакові: пирій, ковил, ячмінь, жито, пшениця, тонконіг,
тимофіївка);
• серпень-вересень (амброзія, полин,
лобода).
Дрібні летючі частинки пилку легко
розповсюджуються на далекі відстані,
уражаючи великі площі. Тому деякі особливо чутливі пацієнти, щоб уникнути
захворювання, змушені переїжджати в
інший кліматичний пояс.
Ризик «епідемії» полінозу залежить
від погодних умов. Сонячна вітряна погода сприяє масовому ураженню, а дощі
«змивають» пилок на ґрунт, знижуючи
ризик захворювання.

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

раторної вірусної інфекції (ГРВІ), зокрема COVID-19. Про це інформують у
Центрі громадського здоров’я.
Ключові відмінності сезонної алергії
полягають у тому, що для неї не характерне підвищення температури і симптоми
знімаються протиалергійними засобами.

Із настанням весни, а разом із підвищенням температури і пробудженням рослин активізуються й іксодові кліщі. Ці небезпечні для людей
і тварин істоти найбільш активні у
квітні–червні та серпні–жовтні.

З

устріти кліща можна не тільки в лісі,
парку чи сквері, а й на будь-якому газоні.
Найчастіше вони сидять у траві, на висоті
20–60 см, і лише зрідка потрапляють на невисокі кущові рослини.
Іксодові кліщі можуть переносити збудників небезпечних захворювань людини і
тварин, зокрема, кліщового енцефаліту, бореліозу (хвороба Лайма),
а також хвороби Міямото.
Збудники потрапляють у наш
організм під час присмоктування кліща.

Як уберегтися від
кліщів
Якщо ви зібралися на прогулянку, насамперед подбайте
про відповідне вбрання: найбільш
безпечним буде одяг із довгими рукавами, світлого кольору, дуже бажано вдягнути штани і заправити їх у шкарпетки.
Для захисту використовуйте репелент –
спеціальний засіб, що відлякує кліщів. Він
може бути у вигляді аерозолю, мазі тощо.
Дотримуйтеся інструкції з використання
засобу. Обов’язково зверніть увагу на тривалість його дії та не забувайте використовувати повторно.
На прогулянці тримайтеся ближче до
центру стежки та не заходьте у траву обабіч:
саме там кліщів найбільше.
Увага: коли кліщ чіпляється до вашого
одягу, то залишається нерухомим, аж доки
ви припините активно рухатись, сядете чи
ляжете. Саме тоді нападник починає шукати місце прикріплення до тіла — повільно
переміщується знизу вгору. Цей процес
може тривати від 30 хв. до трьох і більше
годин, ба навіть кілька днів.
Відчути укус кліща майже неможливо:
тварина виділяє анестетичну речовину, що
знеболює укус. Потрібен ретельний огляд,
оскільки нападником може бути і так звана
німфа — молодий дуже маленький кліщ.
Одразу після повернення додому ще раз
огляньте дітей, тварин і себе: найкраще це
зробити в білій ванні з добрим освітленням.

Симптоми сезонної алергії у
дітей та дорослих
Вперше ознаки полінозу описав
англійський лікар Джон Босток на початку ХІХ сторіччя під назвою сінної
лихоманки. Дослідник пов’язував виникнення хвороби з періодом сінокосу і
мав рацію, тому що літні сезонні алергії
викликає пилок рослин, які часто використовують у сільському господарстві.
Пізніше виявилося, що симптоми полінозу не залежать від рослин, що стали «винуватцями» захворювання. Усі
сезонні алергії мають спільні ознаки:
нежить, сльозотеча, почервоніння очей
(кон’юнктивіт), чхання та кашель, зниження апетиту, слабкість, дратівливість.
Як бачимо, ознаки цієї хвороби легко
переплутати з ознаками гострої респі-

Одяг, який ви зняли, слід ретельно почистити і випрати. Те саме зробіть із речами,
якими ви користувалися на прогулянці.
Просте витрушування не допоможе позбутися кліща.

Що робити, коли кліщ уже
присмоктався
Одразу зверніться до лікаря. У травмпункті вам допоможуть витягти кліща і
проконсультують щодо подальших дій.
Якщо поблизу немає лікаря, видаліть
кліща самостійно. Для цього можна використовувати спеціальний пристрій для
видалення кліщів, що продається у ветеринарних аптеках («кліщосмик»). Треба притиснути його до шкіри, підсунути під
кліща, акуратно розхитати кровопивцю з боку в бік (адже хоботок надійно «зацементовано» в ранці слиною тварини),
а тоді повільно викрутити
нападника (крутити можна
у будь-який зручний для вас
бік).
Якщо нема пристрою, зробіть це пальцями, обгорнутими
марлевою серветкою, або пінцетом
чи петлею з нитки. Витягайте кліща поволі — без ривків!
Важливо видалити кліща разом із хоботком. Якщо ж він відірвався, видаліть рештки стерильною голкою.
Після видалення кліща ранку потрібно
змастити антисептиком, а руки вимити з
милом.
Не всі кліщі переносять збудників небезпечних захворювань, однак їхні укуси
можуть загрожувати людині близько 150
недугами.
Видаленого кліща необхідно помістити у
флакон, пробірку, іншу чисту посудину, покласти туди маленький шматочок травини
та щільно закрити кришку. За направленням лікаря-інфекціоніста у лабораторній
мережі здійснюють дослідження кліщів на
наявність збудників бореліозу.
Також протягом трьох тижнів спостерігайте за своїм станом: щоденно вимірюйте температуру тіла, а в разі її підвищення
чи почервоніння на шкірі, яке продовжує
збільшуватися, — негайно зверніться до
лікаря.
Щороку близько 20 000 людей звертаються з укусами кліщів до закладів охорони
здоров’я.
Бережіть себе та близьких.

Діагностика
Лікар може запідозрити поліноз,
пов’язавши розвиток захворювання з
часом цвітіння рослин, що викликають
алергію. Окрім того, для сезонних алергій характерні яскраві прояви ураження
очей (свербіж, почервоніння, набряк),
звідси інша назва хвороби – алергічний
кератокон’юнктивіт.
Для уточнення діагнозу полінозу використовують шкірні тести з алергеном,
техніка яких надзвичайно проста: шкіру передпліччя обробляють знезаражуючою речовиною, а потім за допомогою
звичайної ін’єкційної голки здійснюють
поверхневі подряпини епідермісу.
На ушкоджену шкіру наносять краплини речовини, що містить підозрюваний у
полінозі алерген. «Винуватець» виявить
себе почервонінням шкіри та невеликими пухирцями навколо подряпини.
Лікування
Його проводять після встановлення природи алергенів. Обов’язково –
усунення контактів з речовинами, які
можуть посилити реакцію (дієта, перебування в очищеному від алергенів
приміщенні).
Медикаментозна терапія в легких випадках проводиться за допомогою антигістамінних препаратів. У разі тяжкого

перебігу використовують глюкокортикостероїди (гормональні медикаменти протизапальної та протиалергічної
дії). Обов’язково – консультація лікаря!
Інколи додатково офтальмолога.
Якщо є показання, лікар-алерголог
проведе імунотерапію, що покликана
стабілізувати імунну систему та знизити схильність до патологічних реакцій.

Профілактика протягом року
Хворим-алергікам лікарі рекомендують
протягом року підвищувати стійкість
власного організму до розвитку алергій.
Необхідно своєчасно лікувати хронічні інфекційно-запальні процеси, що
порушують діяльність імунної системи (тонзиліти, фарингіти, гайморити,
бронхіти, отити тощо).
Профілактика полінозу під час
цвітіння рослин
Якщо тест виявив чутливість до певних алергенів, медики радять покинути
небезпечну зону на час цвітіння рослин-винуватців алергії, але, зрозуміло,
що така можливість є не у всіх хворих.
Щоб попередити розвиток хвороби,
перебуваючи на небезпечній території,
потрібно:
• утримуватися від прогулянок в суху
вітряну погоду;
• провітрювати кімнату вологим повітрям (після дощу або рано вранці),
коли концентрація пилку мінімальна;
• щодня проводити вологе прибирання
приміщення та приймати душ, щоб
змити алергени, що потрапили у вашу
оселю.
Підготувала Ірина Паясь

5 ознак надто
високого рівня
цукру в крові

Занадто високий рівень цукру в крові може бути ознакою переддіабету
або діабету, що негативно впливають на загальний стан здоров’я. «Ці
прояви можуть бути першими ознаками високого рівня цукру в крові і
повинні змушувати вас звертати увагу», – наголошують експерти.
1. Вам часто хочеться пити і ходити в туалет.
Коли рівень цукру стає занадто високим,
організм включає механізми, що дозволяють
його збалансувати. Для зменшення концентрації глюкози тіло вмикає режим прискореного сечовипускання, ходити в туалет людина
починає навіть вночі. Втрата рідини спричинює зневоднення організму, що робить інтенсивним почуття спраги.
2. Періодично відчувається втома.
Часті епізоди занепаду тонусу, слабкості
також можуть бути ознаками, які свідчать
про занадто високий рівень цукру. В такому
випадку кров стає густішою, кровотоку потрібно більше часу на постачання органів.
Клітини не отримують необхідних поживних
речовин досить швидко, і їх брак провокує
відчуття втоми. Додатково виснажувати людину можуть нічні походи в туалет, які позбавляють повноцінного сну.

3. Ваші очі страждають.
Ефект розпливчастого зору, а також труднощі під час читання теж можуть бути ознакою підвищеного рівня цукру в крові. Лікарі
в цьому випадку говорять про діабетичну
ретинопатію.
4. Болять кінцівки.
Занадто високий рівень цукру сприяє пошкодженню тонких нервових волокон, що
відповідають за температурну і больову
чутливість. В ногах можуть виникати болі.
Особливістю є нічні болі. Також неприємні
відчуття можуть виникати в руках, пальцях.
5. Ваша пам’ять погіршується.
Дослідження фахівців з Берлінської університетської лікарні Charit показало: рівень цукру
в крові впливає на якість пам’яті. Люди з надмірним вмістом глюкози демонструють найгірші результати когнітивних тестів і більшою
мірою виявляються схильними до хвороби
Альцгеймера. Бережіть себе та не зволікайте.
Звертайтесь до лікарів, якщо ваш стан здоров’я
різко змінився.
Матеріал підготувала Тетяна Домарєва

Обережно –дезінфектори!

Люди намагаються усіма можливими способами захиститися від зараження коронавірусом. Для цього
громадяни почали частіше використовувати всілякі дезінфектанти,
які не тільки здатні вбити вірус, але
і спричинити отруєння.
айчастіше люди можуть отруїтися речовинами з вмістом хлору. Ймовірні
отруєння, які пов’язані з використанням
дезінфектантів, що не містять спирту, а також знезаражувальних засобів для рук.
Як правило, люди отримують отруєння через вдихання парів дезінфектантів і засобів
для чищення. Багато користувачів не розуміють, як правильно користуватися дезінфікуючими препаратами і фактично отрую-
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ють себе і своїх близьких агресивної хімією.
Важливу роль у цьому відіграє і паніка, пов’язана з поширенням коронавірусу.
Недбале поводження з дезінфектантами
часто стає причиною отруєння маленьких
дітей. Допитливі дітлахи не тільки можуть
надихатися шкідливими парами дезінфектантів, а навіть спробувати їх на смак.
Фахівці рекомендують перед використанням будь-яких хімікатів уважно вивчити
інструкцію на етикетці, а також зберігати дезінфектанти у недоступному для дітей місці.

ПОРАДИ

Правильне харчування насправді зовсім не страшне, адже легкі дієтичні
страви теж можуть бути дуже смачними. Просто їх потрібно правильно готувати. А оскільки в карантині ми маємо більше часу на себе, саме час згадати і почати втілювати в життя всі свої обіцянки, які ти вже так давно сам
собі даєш. Схуднути, почати бігати вранці і, звичайно ж, почати вживати
здорову їжу! А ми вам в цій благородній справі допоможемо, поділившись
смачними рецептами цікавих страв зі спаржевої квасолі – свіжої або замороженої. Спробуй приготувати щось з них – це дійсно дуже смачно!

Спаржева квасоля
під соусом песто
І почнемо ми з легких італійських
мотивів. Причому легких у всіх сенсах, адже готується спаржева квасоля
із соусом песто дуже швидко і без особливих проблем, смак у готової страви
виходить досить м’яким і приємним, та
й щодо калорійності така їжа теж дуже
дієтична.
Інгредієнти:
1 кг зеленої квасолі
маленький пучок свіжого базиліка
близько 50 г твердого сиру сортів
пекорино або пармезан
100 мл оливкової олії
3-4 столові ложки суміші горіхів і
насіння: кедрових горішків і кешью,
насіння соняшнику і гарбуза
пара зубчиків часнику
сіль і чорний мелений перець за
смаком
чайна ложка цукру для варіння
квасолі
Спаржеву квасолю ретельно помийте і обріжте жорсткі кінчики. Налийте
у велику каструлю воду, додайте трохи
солі і цукру, закип’ятіть. В окріп вкиньте підготовлену спаржеву квасолю і
варіть майже до готовності – в ідеалі
відварені боби мають бути aldente, щоб
в готовій страві вони не перетворилися
на кашу.
А поки спаржева квасоля вариться,
займемося приготуванням соусу песто. Вимийте і подрібніть в блендері
зелень, горіхи і часник, заправте отриману суміш рослинним маслом, сіллю і
спеціями, додайте натертий на дрібній
тертці сир. Крім базиліка в песто, до
речі, можна додати і руколу – її листя
зроблять смак пряної заправки яскравішим і цікавішим.
Коли квасоля звариться, ретельно
злийте воду і заправте бобові приготованим соусом песто. Подавати до столу
страву можна як в гарячому, так і в охолодженому вигляді – обидва варіанти
дуже смачні.
Спаржева квасоля в паніровці
А ось цей рецепт сподобається фанатам картоплі фрі, оскільки тут спаржева квасоля обсипається паніруванням
і вариться у фритюрі. Незвичайне, але
смачне поєднання! До речі, якщо ж такий спосіб приготування для вас дуже
калорійний, можна приготувати більш
легкий варіант спаржевої квасолі з паніруванням. Просто запечіть підготовлені стручки, вкриті шарами панірування, в духовці – теж дуже смачно.
Інгредієнти:
500 г зеленої квасолі
приблизно півтори склянки
пшеничного борошна
150 мл молока
1 яйце
близько 100 г панірувальних сухарів
рослинне масло для смаження
сіль і перець за смаком
за бажанням можна додати спеції:
паприку, подрібнений часник, різні
суміші трав.

Спаржеву квасолю помийте, зріжте хвостики і варіть в підсоленій воді
близько п’яти хвилин (кидати бобові
слід в окріп). Відкиньте готову квасолю на друшляк, потім на пару хвилин
залийте холодною водою. Ретельно зцідіть воду.
Поки квасоля остигає, приготуємо
компоненти для панірування. У три окремі ємності розкладіть борошно, збите з молоком яйце і панірувальні сухарі.
В сухарі, до речі, можна додати будь-які
спеції і пряні трави на ваш смак. У глибокій сковороді або фритюрниці розігрійте олію.
Стручки спаржевої квасолі по черзі
обваляйте в борошні, потім вмочіть в
збите яйце і обваляйте ще й у сухарях.
Варити їх у фритюрі потрібно до появи
золотистого кольору на поверхні панірування, після чого квасолю слід виловити шумівкою і викласти на кухонні
паперові рушники, щоб стік зайвий
жир. До стручкової квасолі у фритюрі можна подати сметану або будь-які
соуси на ваш смак.

Фріттата зі стручковою
квасолею
А ось цей рецепт обов’язково оцінять ті, хто любить омлети – італійська
фріттата зі спаржевою квасолею не залишить байдужими ласунів!
Інгредієнти:
300 грамів уже привареної спаржевої
квасолі
6 яєць
3 столові ложки грецького йогурту
2 столові ложки олії – соняшникової,
оливкової або вершкового масла
цибулина
пара зубчиків часнику
близько 50 г тертого твердого сиру
сіль і чорний мелений перець за
смаком
Яйця збийте міксером, додайте йогурт, більше половини натертого сиру,
по дрібці солі і перцю, потім ще трохи
збийте всі інгредієнти, щоб вони добре
перемішалися.
Цибулю почистіть і дрібно покришіть, часник передавити потрібно через
прес. У жароміцній ємності з високими
бортами, яку можна використовувати і
для духовки, і для конфорок, розігрійте
масло і обсмажте в ньому цибулю. Коли
цибуля спасерується, додайте часник
і обсмажуйте, помішуючи, ще кілька
хвилин. Покладіть сюди ж відварену
спаржеву квасолю, нарізану невеликими шматочками. Додай сіль і перець,
гарненько все перемішайте.
Залийте вміст ємності для запікання омлетною масою і потримайте все
це хвилини 3-4 на середньому вогні.
Посипте фріттату зверху твердим сиром, що залишився і відправте в розігріту до 180 градусів за Цельсієм духовку на 15-20 хвилин. Про те, що фріттата
готова і її пора діставати з духовки вам
підкаже красиво підрум’янена зверху
скоринка. Подавати фріттату зі спаржевою квасолею варто теплою – так вона
буде смачнішою.

Коли йдеться про придбання свіжих овочів і фруктів, у споживачів виникає
запитання: чи безпечна їхня оболонка? Адже є ризик, що хтось хворий на
COVID-19 до цього покашляв на ящики або мацав чи обнюхував помідори чи
яблука. Експерти радять не оминати свіжі овочі і фрукти, але вдома добре їх
помити.

І

нтернет переповнений рекомендаціями з
обробки продуктів милом, засобами для
миття посуду, розчином оцту і навіть сумішшю хлору та води. Але чи слід мити овочі
та фрукти з милом, щоб запобігти зараженню? Експерти кажуть, що ні. Споживання
залишків мила чи миючих засобів може
призвести до шлунково-кишкової інфекції та розладів травлення. Натомість вони
рекомендують ретельно вимити продукти
під проточною водою.
Якщо ви митимете звичайною водою
з-під крану, то позбудетесь 90-95% забруднень. Якщо особливо страшно, можете обдати їх окропом. Рекомендується
мити навіть продукти, з яких перед
вживанням знімається шкірка, як банан
чи апельсини. Під час очищення та нарізання мікроби легко потрапляють на
м’якоть, а разом з нею — і в організм.
Найбезпечнішим варіантом буде ретельно помити продукти під проточною водою,
потім вимити руки з милом, і тільки після
цього розпочинати роботу з продуктами
харчування. Також потрібно регулярно
очищувати посуд, поверхні і кухонне приладдя, таке як дошки та ножі. Це правило
поширюється на усі рослинні продукти,
крім трьох груп: коренеплодів, ягід і листової зелені. Їх треба мити інакше.

Коренеплоди
Картопля, морква, селера та інші корінці, які побували у землі, легким тертям і
водою часто не очистити. Їх варто мити

за допомогою тканини або губки, але
краще мати для цього спеціальну овочеву щітку. Помістіть овоч під струмінь
води і видаліть усі видимі забруднення.

Ягоди
Вони дуже тендітні, тому мити їх найкраще за допомогою друшляка. Потрібно
скласти і потримати під слабким струменем води. Ягоди не варто замочувати.
Вони вбирають воду, як губка, і це змінює їхні смак та текстуру. Не варто також видаляти плодоніжки (наприклад, у
полуниці) перед миттям. Так ягоди вберуть ще більше води.
Листова зелень
Особливість таких продуктів в тому,
що пил і бруд можуть осісти на кожному
окремому листочку, тому обполоснути
пучок недостатньо. Найкраще налити у
миску холодної води, помістити зелень у
неї і акуратно руками занурювати у воду
і піднімати. Це змиє усі забруднення.
Після цього листочки треба ще раз прополоскати під проточною водою.
Якщо не збираєтеся готувати з фруктами чи овочами, не мийте їх заздалегідь.
Вологе середовище створює чудові умови для розмноження мікроорганізмів,
особливо у випадку з цими продуктами — вони вбирають вологу. Коли принесли їх з магазину, дайте добре висохнути, відправляйте до холодильника і
мийте перед приготуванням.

Секрет гарного врожаю кабачків

Щоб самостійно виростити ці корисні овочі, потрібно дотримуватися певних правил посадки. Ділянку готують ще восени, збагачують її органікою,
за необхідності вапнують. Кабачок добре розвивається на родючому, багатому перегноєм ґрунті з нейтральною реакцією.

П

отрібно пам’ятати, що кабачки –
це теплолюбива рослина. Садити
їх на присадибній ділянці можна тоді,
коли середня температура буде не менше 15 градусів тепла. Насіння починає
проростати при + 12 – +15 ° С, сходи не
витримують заморозків, що визначає
терміни посадки кабачків. У відкритий
ґрунт їх висаджують не раніше кінця
травня, для подовження періоду споживання свіжих плодів посів роблять
кілька разів з інтервалом в 5-6 днів.
Садять кабачки на сонячному місці,
але в обідню пору їх потрібно притіняти. Тож розраховуйте, аби на них падала тінь від споруди, огорожі, дерева чи
висадженої поряд кукурудзи. Ділянка з
кабачками не має продуватися вітрами
та бути надто зволоженою.

Як правильно садити насіння
Щоб прискорити ріст паростків, насіння попередньо замочують у розчині
мінеральних добрив або стимулятора
росту протягом доби, або витримують
протягом 5 годин в теплій (50 ° С) воді.

Викопуємо посадкову ямку глибиною
3-4 см та на відстані 70 см. Кладемо 2-3
штуки сухого насіння на реберце та засипаємо землю. Насіння заглиблюють
на 5-7 см, на важких ґрунтах – на 3-5 см.
Якщо насіння пророщене, кладуть
його денцем вниз. Після посадки поливають рясно водою. Далі мульчують
посадкові ямки навкруги сухим сіном,
соломою або перегноєм.
Для підсилення теплового ефекту,
посадкову ямку закривають обрізаною
пластиковою пляшкою з-під води, далі
накривають агроволокном чи плівкою,
поки не з’являться сходи та мине загроза заморозків. Згодом прибирають та
підпушують землю навкруги.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Що приготувати зі спаржевої квасолі

Миємо овочі та фрукти правильно
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Наумова Вадима Юрійовича,

начальника відділу містобудування та архітектури
Бучанської міської ради

Джунь Галину Ярославівну,
депутата Бучанської міської ради

Перемога творчого
колективу
«Блиставчанка»

Нещодавно відбувся Міжнародний фестиваль-конкурс «Україна єднає світ», який цього
року проходив дистанційно.

ТАЛАНТИ

Юні художники
Бучанської громади

Дітлахи з Бучанського центру позашкільної
роботи не мають наміру відпочивати на карантині. Вихованці художньої студії АРТ, продовжують вдосконалювати свою техніку малювання та діляться з нами своїми роботами.
них діти представили домашніх улюбленців та
природу, яка надихає їх на творчість.

У

У

Життя продовжується

Закохані, щасливі,
одружені!

У Бучанському міському відділі ДРАЦС зареєстрували шлюб Назара і Христини. Молодята,
попри карантин, вирішили не відтерміновувати
важливу дату і побралися.

часниками
конкурсу,
які
представляли Бучанську ОТГ, став творчий колектив
«Блиставчанка».
За рішенням журі аматорський ансамбль посів
почесне друге місце.
Головною метою заходу є популяризація мистецької
творчості, надання можливості самовираження, творчого спілкування, виявлення нових талантів, знайомства з різними зразками світової, національної культури і мистецтва. А також демонстрація і підтвердження
професійної майстерності і кваліфікації керівників та
педагогів, творчих колективів і виконавців.
Конкурс – це не лише боротьба за перемогу на
мистецькій ниві, а й розвиток і великий обмін досвідом.
Вітаємо творчий колектив з гідною нагородою, бажаємо подальших успіхів та невичерпного натхнення!

Гран-прі
Анастасії Мурміль

Б

учанська громада вітає молоде подружжя! Щастя
вам, порозуміння і кохання на все життя!
Перший поцілунок одруженої пари – на світлині!
Фото: Бучанський міський відділ ДРАЦС

Залишайся вдома

Добрі справи

Зараз час показати єдність, згуртуватися та не
дати вірусу розповсюджуватись. Адже, щоб сповільнити поширення вірусу – досить самоізолюватися. Крім того, карантин – чудова можливість
зробити те, на що завжди не вистачає часу.

У

чні 8 класу Луб’янської
школи
продовжують
навчання дистанційно та
роблять добрі справи вдома.
А що робиш ти?

Бучанка Анастасія Мурміль завоювала головну нагороду третього сезону постійного
професійного онлайн-конкурсу співаків, музикантів і авторів пісень — «Сузір’я Україна».
настасія перемогла в номінації естрадний
спів у віковій категорії 15-18 років.
Талановита
дівчина
виконала
пісню
«Something’s Got a Holdon Me» і «Яблинька».
«Конкурс – лише початок. Брама в місто талантів, від якого розпочинається часом нелегкий, але
цікавий зоряний шлях», – зазначають організатори конкурсу.

А

КЛІМАТ

Два протилежні природні рекорди
за минулий тиждень
У минулий четвер рівень води в річках України
оголосили найменшим за останні 100 років. А в
неділю пішов довгоочікуваний дощ. У ніч на 26
квітня у столиці випала рекордна кількість опадів, найбільша за останні 129 років.
кстремальні погодні явища – ще одна ознака зміни
клімату. Якщо раніше такі явища спостерігались
тільки у тропічних країнах, то тепер внаслідок потепління вони спостерігаються і в Україні.
Кліматологи прогнозують погодні рекорди й далі. Влітку
позначка на термометрі може сягнути більше 40 градусів.
Через відсутність регулярних дощів та підвищення температури повітря цього року очікується посуха. А опади
будуть нерівномірними та непередбачуваними.
Глобальне потепління не може піти на карантин. І
через те, що всі сили держави кинуті на подолання вірусу, на боротьбу з проблемою екології ресурсів не залишається. Тому саме сьогодні дуже важливо робити
все залежне від нас.
На карантині у нас є додатковий час, щоб переосмислити свої звички та спосіб споживання, і нарешті стати більш екологічними. Адже ніхто не врятує планету,
крім нас самих.

Е
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