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ПУТІВНИК ПО МІСТУ

Порадник

Боротьба з пандемією
COVID-19 йде виключно
за рахунок місцевого
самоврядування Стор. 2

У Міносвіти назвали
дати проведення
ЗНО-2020

Бучанський міський
парк – історія
та сьогодення

Які продукти корисно
їсти на сніданок

Стор. 4

Головна тема

Пам’ять –
енергія вічності!
У Бучанській громаді вшанували пам’ять полеглих у
Другій світовій війні

Д

орогі наші ветерани, Ви вберегли нашу Вітчизну. Вам
– переможцям нацизму, героям – від щирого серця
ми завдячуємо свободою, щастям ростити дітей і онуків,
посміхатися сонцю, можливості жити і боротися, радіти
успіхам.
75-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
цього року відзначили без урочистостей, але все ж до меморіалів загиблих воїнів йшли і йшли люди з квітами, аби
вшанувати подвиг, вклонитися воїнам за подаровану світу
Перемогу, віддати шану загиблим співвітчизникам.
– Пам’ятаємо через роки і десятиліття подвиг предків,
які ціною надлюдських зусиль і втрати власного життя
врятували світ від нацизму, – зазначає Бучанський місь-

кий голова Анатолій Федорук. – Схилімо голови перед
світлою пам’яттю наших дідів, батьків - всіх тих, хто у нашій пам’яті назавжди залишили урок честі й слави, героїзму й самопожертви, патріотизму і вірності Вітчизні.
Представники міської влади, ветеранські організації,
жителі міста всіх вікових груп та професій, по двоє-троє
вшанували подвиг загиблих у роки Другої світової війни.
Адже майже кожна сім’я громади має історію про звитягу
своїх рідних у ті роки.
Вічний вогонь, квіти на холодному мармурі, хвилина
мовчання, молитва.
Світла і вічна пам’ять загиблим воїнам!
Ніколи знову!

Стор. 6

15 травня – Міжнародний день сім’ї

Шановна громадо,
єдина родино!

Вітаю з Міжнародним днем сім’ї!

Травневі свята народилися з безмежної любові
і вдячності до тих, хто дав нам життя і виводить
на самостійну дорогу, хто дбає про духовний
і національний розвиток родини.
На добрих материнських порадах і мудрих
батьківських настановах тримається світ, з нього
проростають здобутки кожного нового покоління,
якими вони і пишаються.
Родина для кожної людини – це найміцніша
фортеця, у якій завжди можна знайти захист і
підтримку. Саме в сім’ї люди вчаться робити добро,
тут формують принципи взаєморозуміння і поваги,
виховуються почуття любові до ближнього.
Міцна родина – опора та надія для кожної людини,
берег любові й тепла гавань, де під променями
батьків сходять добрі і мудрі зерна життя. У
колі близьких і рідних ми відчуваємо себе посправжньому щасливими, потрібними і незамінними,
а наші справи та вчинки знаходять сенс.
Нехай святі почуття зігрівають ранки у кожній сім’ї,
нехай радістю повниться кожна оселя!
Щастя кожній родині і Україні!
Бучанський міський голова
Анатолій Федорук

ВАЖЛИВО

Зберігаємо дуби –
пересаджуємо

Нову домівку в парку «Родинному» отримали кілька молодих дубів. Їм не вистачало місця для повноцінного життя на ділянці біля траси. Відтепер
розлого рости вгору і в широчінь вони будуть на
просторій території.

А

би зберегти ці 25-35-річні дерева і пересадити, а не
втратити, КП «Бучазаленбуд» орендувало спецтехніку. Такі машини із спецпристроями є три на всю Україну.
Цікаво було ознайомитися із їх роботою в Бучі.
Торік ми дружно висаджували в «Родинному» платани, які, як розповів нам директор КП «Бучазеленбуд»
Віктор Галушак, всі прийнялися, вже цвітуть та починають давати насіння.
Відтепер їм компанію становитимуть дуби, що мають
великий шанс вирости у величні дерева.
Крім того, у планах «Бучазаленбуду» зробити в парку
зелений газон і автоматичний полив.

Стор. 11

Віктор Галущак наголошує, що озеленення планети
і громади, зокрема, увійшло в топ найбільш важливих
питань у житті всього людства. І цьому посприяли дві
вагомі обставини. Це найдоступніший спосіб сповільнити наслідки глобальної зміни клімату та зберегти міста комфортними для проживання.

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах
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Вічна слава Героям!
Ми відзначаємо День пам’яті та
примирення, бо серцем, душею
та розумом відчуваємо, що найдорожчим є Мир, найсвятішою
– Перемога в ім’я свободи і майбутнього Батьківщини. Розуміння
цього нас єднає і робить сильнішими.

В єдності наша сила!

У населених пунктах Бучанської громади вшанували пам’ять Переможців
покладанням квітів.

8

травня мешканці бучанської громади, разом з Європою та світом, вшановували мужність і жертовність тих,
хто пройшов кривавими фронтовими
дорогами Другої світової війни.
Уже кілька років поспіль ці заходи
відбуваються на Алеї Слави – особливому місці, де поховані Герої війни на
сході.
75 весна після Перемоги і нові бої в
Донецькій і Луганській областях, знову пошматоване життя, знову переорані долі, знову біль втрат найрідніших і
вічна рана на тілі всього народу…
Через карантин заходи змінили свій
формат, пройшли із дотриманням
усіх карантинних вимог. Поодинокі
відвідувачі йшли на Алею Слави, аби
покласти квіти і подякувати за мирне
небо мужнім воїнам, Героям, які віддали своє життя за свободу, незалежність і суверенітет сучасної України.
Пам’ятаємо. Перемагаємо!

ВАЖЛИВО
В Українському кризовому медіа-
центрі відбувся брифінг на тему:
«Медицина сьогодні: реформа, епідемія COVID-19, карантин», під час
якого відбулася презентація національного дослідження «Охорона
здоров`я очима медиків».
иконавчий директор Асоціації міст
України Олександр Слобожан,
який взяв участь у заході, наголосив:
−− основний тягар під час пандемії взяло
на себе місцеве самоврядування;
−− медична сфера отримує фінансування за рахунок того, що знімаються
кошти з освіти, соціального захисту,
ремонту та будівництва доріг тощо;
−− якби не було організаційно підготовлене місцеве самоврядування, то у
країні були б набагато гірші наслідки
пандемії;
−− українські міста і громади уже витратили 20 млрд грн на протидію поширенню коронавірусної інфекції, в той
час як жодної копійки, з так званого
Стабілізаційного фонду, не отримано.
АМУ висловлює переконання, що
в нинішніх умовах державна влада та
місцеве самоврядування мають діяти

В

Р

адість перемоги і гіркота втрат поєдналися у святковому дні 9 травня.
Завжди вдячні, завжди пам’ятаємо,
вклоняємося і схиляємо голови до землі
перед тими, хто в серці буде вічно жити...
З Днем Пам’яті! З Днем Перемоги!

Боротьба з пандемією COVID-19 йде виключно за рахунок
місцевого самоврядування
З бюджету Бучанської ОТГ на потреби
протидії поширенню коронавірусної
інфекції виділено 5 млн 392 тис. грн:
−− 1 млн 800 тис. грн - на реконструкцію інфекційного відділення;
−− 1 млн 250 тис. грн - на придбання
апаратів ШВЛ;
−− 580 тис. грн - на придбання засобів
захисту;
−− 811 тис. грн - на соціальні виплати
(матеріальну допомогу працівникам
екстреної допомоги, листоношам,
патрульним громади, працівникам
територіального центру, придбання
продуктових наборів);
−− 745 тис. грн - на миття доріг та під’їздів та ін.;
−− 900 тис. грн - залучено позабюджетних коштів.
спільно та злагоджено з метою убезпечення громадян України від поширення
коронавірусної хвороби та зниження
впливу наслідків економічної кризи на
добробут кожного українця.

Ворзельська селищна рада надала зі свого бюджету
1 млн 300 тис. грн на боротьбу з коронавірусом
−− 236 тис. грн виділено на придбання медичного забезпечення для інфекційного відділення Ірпінської міської лікарні та придбано 40 бактерицидних ламп,
280 комплектів постільної білизни.
−− 200 тис. грн для підтримки працівників ворзельської амбулаторії, екстреної
медичної допомоги, поштарів, які забезпечують охорону здоров’я, надання
послуг поштового зв’язку мешканцям селища (по 5,1 тисячі гривень одноразової матеріальної допомоги).
−− 300 тис. грн виділено на підтримку малозабезпечених громадян селища, які
потребують допомоги в цей непростий для кожного із нас час. Відповідно до
місцевої програми «Турбота» придбано продуктові набори. Серед тих, хто їх
отримує – одинокі, багатодітні сім’ї, діти війни, а також ті, хто опинився за межею бідності.
Також придбано та передано:
• Ворзельській амбулаторії: 800 медичних масок, 400 бахил, 5 л засобів для
обробки рук, 16 захисних окулярів, 6 захисних костюмів.
• Бригаді екстреної медичної допомоги: 4 захисні костюми, 100 шт. медичних
рукавичок.
• Підрозділу національної поліції: 500 медичних масок, 40 захисних окулярів.

Корупційні схеми НАК «Нафтогаз» будуть припинені

Влада та президент – не просто відмовляються розслідувати корупцію, вони її кришують. Свідченням цього є відмова представників партії «Слуга народу» у Тимчасовій слідчій комісії розглядати оборудки НАК «Нафтогаз».
ро це заявила Голова партії в порядок денний Тимчасової слідчої ТСК, проголосували за те, щоб питання
«Батьківщина» Юлія Тимошенко комісії, й ми сподівалися, що вона буде «Нафтогазу» взагалі не розглядати», –
обурилася Юлія Тимошенко.
під час брифінгу за результатами друго- розглянута.
Такі дії представників монобільшоМи могли вже сьогодні на засіданго засідання ТСК з питань розслідування корупції високопосадовців.
ні ТСК ухвалити рішення про те, сті, переконана Голова «Батьківщини»,
Лідер «Батьківщини» повідомила, щоб НАК «Нафтогаз» доплатив ці означають лише те, що «слуги народу»,
що парламентській слідчій комісії були 72 мільярди гривень і вже внести до які ввійшли до ТСК, навпаки, кришупередані докази про те, що за останні Верховної Ради законопроєкт, який зо- ють сьогодні корупцію в «Нафтогазі»,
чотири роки НАК «Нафтогаз» не спла- бов’язує «Нафтогаз» перерахувати ці не даючи можливості розглянути всі
ці кримінальні корупційні оборудки й
тив до державного бюджету мінімум гроші в бюджет.
Але всі без винятку народні депутати притягнути до відповідальності вин72 мільярди гривень. «Корупційна модель НАК «Нафтогаз» була включена від партії «Слуга народу», які входять у них.

П

Політична реклама
«Я у жодному разі це так не залишу. Ми
будемо наполягати на тому, щоб ТСК розглянула питання НАК «Нафтогаз», щоб
країна почула, щоб парламент почув, які
гроші забрані в держави, в той час, коли
країна стоїть на колінах і по копієчці випрошує в МВФ кредити. Україна не бідна,
Україна – заможна, і ми можемо сьогодні
допомогти і людям, і підприємцям пережити коронавірус, руйнацію економіки.
Ми доведемо справу до кінця. Мільярди
гривень, які сьогодні крадуться з бюджету, буде повернуто людям», – наголосила
Юлія Тимошенко.

Актуально

Подарунки, квіти, теплі слова ветеранам

Щороку Бучанська громада вшановує ветеранів Другої світової війни
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Відповідну постанову було ухвалено на засіданні уряду. Як зазначив
міністр охорони здоров’я Максим
Степанов, попереднє рішення Кабміну про ослаблення карантину
з 11 травня необхідно розширити.

У
«Д

одали один момент за кількістю
осіб, які можуть пересуватися. У
нас було не більше двох. Ми додали –
не більше восьми осіб», - сказав він.
Ще за одним столом на літніх майданчиках кафе та ресторанів дозволяли сидіти до двох людей, не враховуючи дітей.
Степанов зазначив, що з проханням
послабити ці обмеження звернулися
ресторатори. Уряд дозволив перебувати за одним столом до чотирьох осіб,
не враховуючи дітей до 14 років.
Рішення буде доопрацьовано протягом декількох днів.

травневі дні Україна віддає шану і згадує тих, хто в роки тієї страшної війни
виборов нашу свободу та захистив рідну
землю. Ми по праву пишаємося внеском
наших предків у боротьбу з ворогом.
У Бучанській громаді вітання з Днем
Перемоги приймали очевидці подій
75-річної давнини. Цього року у зв’язку
із впровадженням карантинних заходів
ветеранів вітали вдома.
Їх залишилося 12, але попри свій поважний вік і проблеми зі здоров’ям вони
всі щиро раділи гостям, більшість намагалася зустріти візитерів на вулиці,
посміхалися, жартували. А дехто навіть
станцював під славну музику воєнних
років – вітання від оркестру! Єдине, про
що вони сьогодні жалкували, що не можна поспілкуватися побільше.

ВІДКРИТТЯ

Знайомтесь:
супермаркет «Пчелка»

У Бучі в житловому комплексі
«Continent», що поруч із залізничним вокзалом зі сторони Яблуньки, розпочав функціонувати цілодобовий магазин мережі «Пчелка
маркет». Тож відтепер придбати
продукти та речі першої необхідності можна навіть уночі.

Ворзель

Вітання і спогади

День пам’яті та примирення в селищі пройшов дуже емоційно та зворушливо.

А

сортимент чималий, тут представлені овочі, фрукти, молочна
продукція, м’ясо, риба, напої, хлібобулочні та кондитерські вироби і багато
іншого. Є піцерія і кав’ярня. Поки що
посидіти в них не можна. Чекаємо закінчення карантину.
Мережа «Пчелка маркет» має своє
виробництво. Відповідно до їх сайту
є своя випічка-кондитерка, піца, кулінарія, копченості, свіже м’ясо.
«Зверніть увагу, що на невеликій
площі Ви знайдете всі важливі продукти харчування і товари різного виду
для щоденного використання. Наш
слоган «Купуй вигідно і зручно»! Тому
що наша мета – надати Вам максимальний асортимент якісних товарів
в комфортних умовах за оптимальною ціною», – обіцяють власники мережі.
Зараз працюють чотири каси, постійне прибирання, охоронник на
вході, весь персонал у масках.
Крім того, 46 місцевих мешканців
змогли влаштуватися на роботу. Саме
стільки робочих місць у магазині.
Адреса супермаркету: Буча, провулок Олекси Тихого, 4.

С

елищний голова Лариса Федорук та
секретар ради Людмила Риженко
привітали від імені ворзелян із 75-ю
річницею Перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні учасників війни,
дітей війни, які проживають у нашому
селищі. Кожному з них було вручено
продуктові набори.
Сивочолі земляки поділилися з
гостями спогадами про ті страшні роки.
Розстріли, вибухи бомб і снарядів, допомога місцевим партизанам – все це
міцно закарбувалося у пам’яті тих, хто
пережив Другу світову війну.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Кабмін пом’якшив умови
перебування на літніх
майданчиках та на вулиці

Вшанування

Представники Бучанської міської ради
та громадських організацій учасників бойових дій побували у всіх ветеранів, подарували солодкі гостинці, звичайно – квіти, і
продуктові набори. А четверо бучанців отримали пам’ятні медалі «За бойові заслуги.
75 років перемоги над нацизмом», якими
нагороджують учасників бойових дій часів
Другої світової війни. Нагороди отримали
Яків Сергійович Цушко (95 років, інвалід
2 групи), Петро Тодосійович Потапенко
(85 років, партизан), Володимир Якович
Кокубенко (84 роки, учасник бойових дій),
Марія Тофилівна Корнійчук (93 роки,
учасник бойових дій).
Міцного вам здоров’я, ветерани, і довгих років життя! Дякуємо за Перемогу!

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

Майбутня гімназія:
нова партія меблів
і спортмайданчик

У Бучанський освітній заклад на
вулиці Вишневій приїхали сучасні
зручні креативні шафи-роздягалки:
школа готується до зустрічі учнів.
акож на території закладу вже облаштували доріжки, зробили штучне
покриття на спортивному майданчику,
висадили ще дерева.

Т

Нагадуємо, щойно завершиться карантин, відділ освіти Бучанської міської
ради розпочне прийом заяв першачків.

Випускники-2020 залишаться без
останнього дзвоника і випускного
Міністерство освіти і науки в своєму рекомендаційному листі радить
навчальним закладам відмовитися
від масових заходів, в тому числі,
свята останнього дзвоника і випускних вечорів.
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ДАТИ
ПРОВЕДЕННЯ
ЗНО-2020

травня закінчується навчальний
рік і в закладах загальної середньої освіти Бучанської ОТГ.
До 01.07.2020 року рішенням педагогічної ради учні закладу переводяться
до наступного класу.
Свідоцтва досягнень учнів 1, 2-х та
3-х (пілотних) класів, табелі навчальних досягнень учнів 3-8-х, 10-х класів
направляються батькам в електронному вигляді з подальшим врученням
оригіналу документа на початку нового
навчального року.
Видачу свідоцтв про здобуття базової
середньої освіти буде організовано в закладах загальної середньої освіти після
прийняття Урядом рішень про зняття
певних карантинних обмежень для здобувачів освіти та з дотриманням регламенту
санітарно-епідеміологічної безпеки.
Для випускників 11-х класів після
завершення карантинних обмежень
будуть організовані додаткові консуль-

П

ро це заявила виконувачка обов’язків міністра освіти та науки
Любомира Мандзій.
«Плануємо провести ЗНО з 25 червня
до 17 липня. Перед цим, 15-17 числа, ми
повинні провести пробне тестування. Щоб це було безпечно, ми працюємо
над алгоритмом, який має схвалити
державний санітарний лікар», — ска-

зала Мандзій. Вона також нагадала, що
дати прийняття до закладів вищої освіти змінили, і виші найближчим часом
мають опублікувати умови та терміни
вступу на своїх сайтах.

МОН: змінено терміни проведення
вступної кампанії-2020

Міністерство освіти і науки внесло зміни до Умов прийому на навчання
до закладів вищої освіти України. Змінено терміни проведення вступної кампанії-2020. Усі дати зміщено на місяць з урахуванням прогнозу розвитку епідеміологічної ситуації. Відповідний наказ підписаний і
пройшов реєстрацію в Міністерстві юстиції, повідомляють у МОН.
тації з предметів, обраних ними для
проходження ДПА у формі ЗНО з дотриманням чіткого регламенту санітарно-епідеміологічної безпеки.
Консультації проводитимуться за
наявності підтвердження задовільного
стану здоров’я учня та створення відповідних умов для навчання (засоби
індивідуального захисту, малими групами, забезпечення дистанції тощо).
Зовнішнє незалежне оцінювання
(пробне та основна сесія ЗНО) буде
проводитися як в місті Буча так і поза
межами міста. До пунктів проведення
ЗНО поза межами міста буде організовано підвезення учнів 11-х класів.
Видачу свідоцтв про здобуття повної
середньої освіти буде організовано в закладах загальної середньої освіти після
отримання всіх результатів тестування
від УЦОЯО з дотриманням регламенту
санітарно-епідеміологічної безпеки.

ПІКЛУВАННЯ

Допомога сім’ям Бучанської ОТГ, які
перебувають у складних життєвих
обставинах

З нагоди Дня матері соціальні служби Бучанської міської ради спільно з
волонтерами ГО «Я-БУЧАНЕЦЬ» підтримали сім’ї, що потребують соціальної підтримки та матеріальної допомоги.
сімей нашої громади отримали продуктові набори та книжки, надані
Благодійною організацією «БФ «Клуб Добродіїв», яка завжди опікується
людьми та допомагає їм пережити важкі часи.
Щасливі очі дітей надихають творити добро, бути людяними і чуйними. Тож
маршрут добра Бучанською громадою триває.
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Міністерство освіти та науки України планує провести зовнішнє незалежне оцінювання з 25 червня до
17 липня.

Т

ак, для вступників на основі повної загальної освіти реєстрація
електронних кабінетів розпочнеться
1 серпня, прийом заяв та документів
триватиме з 13 до 22 серпня (для тих,
хто вступає за результатами ЗНО), та
до 16 серпня для вступників, що складатимуть вступні іспити в закладі вищої освіти.

Творчі конкурси та вступні
іспити на місця державного
замовлення будуть проводитись з 1 до 12 серпня. Надання
рекомендацій для зарахування на бюджет відбуватиметься не пізніше 27 серпня, а подача вступниками документів
для зарахування – до вечора
31 серпня.
Міністерство освіти і науки
передбачило для вступників
можливість подачі оригіналів документів поштою (і у
зв’язку з цим до 5 днів збільшено інтервал між останнім днем подачі документів та виданням самого наказу
про зарахування). Вступники також
зможуть надіслати сканкопії необхідних документів електронною поштою, наклавши на них кваліфікований
електронний підпис, а самі документи
донести після початку навчання.

На часі

У МОЗ назвали умови, за яких влітку
запрацюють дитячі садки

Заступник міністра охорони здоров’я і головний державний санітарний
лікар Віктор Ляшко розповів, за яких умов можливе поновлення роботи
дошкільних закладів в Україні.

М

ОЗ наголошує, що ситуація з епідемією має поліпшитися, щоб відкрилися дитячі садочки. Також у відомстві спостерігають за тим, як сезонність
вплине на хід епідемії.
«Якщо число випадків буде йти до зниження, поліпшуватися, то, можливо, і
не все літо ми будемо ходити в масках,
а досить швидко вийдемо з карантину.
Можливо, і дитячі садочки відкриємо.

Якщо будемо бачити, що сезонність
не впливає на поширення інфекції, буде
складніше. Тоді балансуватимемо на
цих 350-500 випадках і маска стане з
нами невіднятним другом до кінця цього
року», – зазначив Віктор Ляшко.

Дошкільнята

Онлайн-зустріч
малюків
«Краплинки»

Вихованці садочка «Горобинка»
спілкуються з друзями на карантині.
ошкільнята
старшої
групи
«Краплинки» зустрілись під час
онлайн-конференції, яку організувала вихователь Оксана Вікторівна Радчук.
Керівництво закладу щиро дякує батькам за підтримку і приділений час.
Малятам важливо підтримувати зв’язок з друзями.

Д

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:0
5 «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 6».
15:40 «Свiт навиворiт 11: Китай».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:30 Бойовик «Люди Iкс: Перший
клас». (16+).
22:45 «Грошi».
23:55 «Дубiнiзми».
0:10 Бойовик «Люди Iкс». (16+).
1:50 Бойовик «Той, що бiжить
лабiринтом: Випробування вогнем».
(16+).

Iнтер

3:00 «Орел i решка. Шопiнг».
4:15 М/ф.
5:00 «Телемагазин».
5:30,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
9:50,18:00,2:15 «Стосується кожного».
11:45,12:25 Х/ф «Перемагаючи час».
(16+).
14:05 Х/ф «У владi стихiї».
15:55 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
По ту лiнiю фронту».
23:50 Т/с «Головний калiбр».
1:10 Т/с «Я подарую тобi свiтанок».
(12+).

ICTV

4:40 Скарб нацiї.
4:50 Еврика!
4:55 Служба розшуку дiтей.
5:00 Секретний фронт.
5:55 Громадянська оборона.
6:45 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:10,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10,13:20 Т/с «Один у полi воїн».
(12+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:35,16:20 Х/ф «Загiн героїв». (16+).
16:50 Х/ф «Примарний вершник».
(16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:05,21:20 Х/ф «Примарний вершник
2: Дух помсти». (16+).
22:05 Свобода слова.
23:55 Х/ф «Людина-вовк». (18+).
1:45 Х/ф «Морган». (16+).
3:10 Я зняв!

СТБ

6:30 Т/с «Одружити не можна
помилувати». (12+).
10:05,14:50,0:50 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:15 СуперМама.
20:15,22:40 Т/с «Два полюси любовi».
(16+).

Канал «Україна»

7:30 Контролер.
8:00 Агенти справедливостi. (12+).
10:00 Зоряний шлях.
11:20,3:45 Реальна мiстика.
13:30,15:20 Т/с «Пугач». (16+).
15:00,19:00,23:00 Сьогоднi.
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Жiночi таємницi», 9 i 10
с. (16+).
23:30 Т/с «Час йти, час повертатися»,
1 i 2 с. (12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Час йти, час повертатися».
(12+).
4:45 Агенти справедливостi. (16+).

ТК «Київ»

8:00,9:10 Ранок на карантинi.
9:00 Брифiнг МОЗ.
10:30,11:30,12:30 Вiдкритий урок.
11:00 Лiкар знає.
12:00,21:25 Брифiнг мера м. Києва В.
Кличка.
12:20 Афiша.
13:00,23:10 Телемаркети.
14:00,15:00,16:00,17:00,18:00,19:00,20
:00,21:00,23:00 СТН.
14:10,22:00 Т/с «Мердок», 126 с.
(12+).
15:10,23:30 Д/с «Мисливцi за
скарбами».
16:10,17:10,18:10,19:15,20:10,0:15
Спецпроект «Карантин».
19:40 Київськi iсторiї.
19:50 Якiсне життя.
21:40 Час-тайм.
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:25 Голос Америки з Вашингтону.
7:00 Мультляндiя.
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UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:05,8:05 Доброго ранку, Країно!
7:00,8:00,8:55,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:15,2:30,5:20 Новини.
9:00 Т/с «Полдарк». (16+).
10:00 Всеукраїнська школа онлайн.
Українська лiтература.
10:35 Всеукраїнська школа онлайн.
Фiзика.
11:05,12:15 Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка.
11:10 Всеукраїнська школа онлайн.
Iсторiя України.
11:45 Всеукраїнська школа онлайн.

Відповіді
на сканворд
у № 18

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 Д/с «Суперчуття».
18:20,3:00 Тема дня.
19:20 Д/с «Свiт дикої природи».
19:55 Д/с «Тваринна зброя».
21:35,23:55,5:50 UA:Спорт.
21:45 #ВУкраїнi.
22:15 Святi та грiшнi.
0:00 Перша шпальта.
3:55 Спiльно.
4:25 UA:Фольк. Спогади.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:2
0 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,11:50,12:20,12:35,13:10,3:45
«Любий, ми переїжджаємо».
13:45 «Одруження наослiп 6».
15:30 «Свiт навиворiт 11: Китай».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Комедiя «Матусi 2». (12+).
22:10 Бойовик «Люди Iкс 2». (16+).
0:30 Бойовик «Ефект колiбрi». (16+).
2:05 Бойовик «Люди Iкс». (16+).

Iнтер

3:45 «Щоденник вагiтної».
4:10 «Навколо С».
4:55 «Телемагазин».
5:25,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек». (12+).
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
(12+).
13:50,14:45,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок.
Пiд чужим iм`ям».
18:00,19:00,2:15 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
По ту лiнiю фронту».
23:50 Т/с «Головний калiбр».

1:10 Т/с «Я подарую тобi свiтанок».
(12+).

ICTV

4:20 Скарб нацiї.
4:25 Еврика!
4:35 Факти.
4:55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40,20:15 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Секретний фронт.
10:55,13:15 Х/ф «Ясон i аргонавти».
12:45,15:45 Факти. День.
14:45,16:15,21:20 Т/с «Пес». (16+).
17:05 Х/ф «Стiльниковий».
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
22:30 Х/ф «Смерть Сталiна». (16+).
0:20 Х/ф «Загiн героїв». (16+).
1:55 Т/с «У полi зору». (16+).
3:20 Я зняв!

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:30 Т/с «Грiмм». (16+).
11:50 Х/ф «День Триффiдiв». (16+).
15:10 Хто зверху? (12+).
17:00,19:00 Хто проти блондинок?
(12+).
20:40 Х/ф «Назустрiч шторму». (16+).
22:20 Х/ф «Проти шторму». (12+).
0:30 Т/с «Загубленi». (16+).
2:20 Зона ночi.

СТБ

5:55,20:15,22:40 Т/с «Папаньки 2».
(12+).
7:00 Все буде добре!
8:45,9:20 Т/с «Коли ми вдома».
11:10,14:50 МастерШеф. Кулiнарний
випускний. (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:35 Хата на тата. (12+).
18:15 СуперМама.
22:55 Т/с «Майор i магiя». (16+).
0:45 Т/с «Папаньки». (12+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,4:0
5 Сьогоднi.

9:30,4:25 Зоряний шлях.
11:20 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Т/с «Пугач». (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Жiночi таємницi». (16+).
23:20 Контролер.
0:00,2:00 Т/с «Хiрургiя. Територiя
любовi». (12+).
1:30 Телемагазин.
4:45 Агенти справедливостi. (16+).

ТК «Київ»

8:00,9:10 Ранок на карантинi.
9:00 Брифiнг МОЗ.
10:30,11:30,12:30 Вiдкритий урок.
11:00 Лiкар знає.
12:00,21:25 Брифiнг мера м. Києва В.
Кличка.
12:20 Афiша.
13:00,23:10 Телемаркети.
14:00,15:00,16:00,17:00,18:00,19:00,20
:00,21:00,23:00 СТН.
14:10,22:00 Т/с «Мердок», 127 с.
(12+).
15:10,23:30 Д/с «Мисливцi за
скарбами».
16:10,17:10,18:10,19:15,20:10,0:15
Спецпроект «Карантин».
19:40 Київськi iсторiї.
19:50 Якiсне життя.
21:40 Час-тайм.
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:25 Голос Америки з Вашингтону.
7:00 Мультляндiя.

Середа, 20 травня

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:05,8:05 Доброго ранку, Країно!
7:00,8:00,8:55,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:15,2:30,5:20 Новини.
9:00 Т/с «Полдарк». (16+).
10:00 Всеукраїнська школа онлайн.
Англiйська мова.
10:35 Всеукраїнська школа онлайн.
Геометрiя.
11:05,12:15 Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка.
11:10 Всеукраїнська школа онлайн.
Хiмiя.
11:45 Всеукраїнська школа онлайн.

Географiя.
12:20 Д/с «Боротьба за виживання».
13:10,15:10 «На Карантинi»: марафон.
16:20,0:30 Телепродаж.
16:50,0:00,3:55 #ВУкраїнi.
17:30 Д/с «Суперчуття».
18:20 Тема дня.
19:20 Д/с «Свiт дикої природи».
19:55 Д/с «Тваринна зброя».
21:35,23:55,5:50 UA:Спорт.
21:45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
(16+).
22:15,3:00 Т/с «Епоха честi».
4:25 UA:Фольк. Спогади.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:2
0 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,11:50,12:20,12:35,13:10,3:20
«Любий, ми переїжджаємо».
13:45 «Одруження наослiп 6».
15:30 «Свiт навиворiт 6».
17:10 Т/с «Вiтер кохання».
(12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Комедiя «Матусi 2». (12+).
22:10 Бойовик «Люди Iкс 3: Останнiй
контакт». (16+).
0:00 Бойовик «Люди Iкс 2». (16+).
2:05 Драма «Пiсня пiсень».

Iнтер

3:45 «Щоденник вагiтної».
4:10 «Навколо С».
4:55 «Телемагазин».
5:25,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек».
(12+).
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
(12+).
13:50,14:45,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок.
Пiд чужим iм`ям».
18:00,2:10 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
По ту лiнiю фронту».
23:50 Т/с «Головний калiбр».

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:05,8:05 Доброго ранку, Країно!
7:00,8:00,8:55 Новини.
14:00 Хвилина мовчання.
14:01,15:10 «На Карантинi»: марафон.
15:00,18:00,21:00,1:05,2:30,5:20
Новини.
16:15 Телепродаж.
16:50,3:00 Х/ф «Хартлар_#Старi».
18:20,1:35 Тема дня.
19:20 Д/с «Свiт дикої природи».
19:55 Д/с «Тваринна зброя».
21:25,1:25,2:50,5:40 UA:Спорт.
21:35 «Зворотнiй вiдлiк».
23:30 Х/ф «Хайтарма». (16+).
4:20 Енеїда.
5:50 Погода.

Новий канал

6:00 Таємний агент. Пост-шоу.
7:00 Х/ф «Острiв надiї».
10:30 Х/ф «Джим Пуговка i машинiст
Лукас».
12:20 Х/ф «Напролом». (16+).
14:10 Х/ф «Водний свiт».
16:30 Х/ф «Тор 3». (12+).
19:00 Вiд пацанки до панянки. (16+).
21:00 Х/ф «Смерч». (16+).
23:00 Х/ф «П`ята категорiя». (12+).
0:40 Т/с «Загубленi». (16+).
2:30 Служба розшуку дiтей.
2:35 Зона ночi.
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Бучанський міський парк –
історія та сьогодення

Щойно карантинні заходи дозволили нам відвідувати паркові зони, ми хочемо познайомити вас з улюбленим місцем відпочинку всіх бучанців. І хоча на цей час не все, про що йтиметься у статті, дозволено, ми розповімо про всі
можливості цього чудового місця. Тож підключайте уяву і гей на прогулянку.

У

2011 році на 110 річницю з дня заснування Бучі була започаткована ця чудова зона для відпочинку і розваг – міський парк. Він займає 52 га та має багато
неймовірно мальовничих і дивовижних
місць та елементів. За мірками парків
наш досить молодий, можна навіть сказати – немовля. Але, попри свій юний
вік буде до вподоби різним верствам населення – від наймолодших до найстарших. Адже на території є зони для дитячих розваг, і території, де кожен охочий
зможе відпочити від міського гамору та
побути наодинці з природою.
Якщо говорити про відпочинок у парку, то тут можна вибирати: активний
чи пасивний. Адже є озера, фонтани,
скульптури, велодоріжки, мотузковий
парк, дитячий майданчик і ще містечко
для малюків, танцювальний майданчик,
сцена та зелений театр. На вході працює
служба прокату велосипедів, дитячих автомобілів, самокатів.
У затишних кафе, яких тут кілька,
можна попити кави, скуштувати морозива чи інші смачні страви. Також у парку проводять спортивні заходи, до речі,
теж для різних вікових категорій, такі як
чемпіонат України зі швидких та блискавичних шахів серед юнаків і дівчат, велогонки, забіги та музичні майстер-класи.
Відголосок французького «Версалю»
На початку прогулянки парком нас зустрічає колонада, а якщо ми спустимось
сходами, то побачимо ротонду – досить
популярна романтична фотозона. У
святкові та вихідні дні тут також можна
послухати живу музику у виконанні гурту чи оркестру.
Поряд погляду відкривається французький дворик – маленький шматочок
знаменитого паризького парку «Версаль».
У середині дворику стоїть красуня
Афродіта – богиня вроди та кохання, покровителька всіх закоханих. У цій зоні чи
не щодня проводять весільні фотосесії та
й самі церемонії теж тут не рідкість.
Трішки далі від французького дворика
розташований зелений театр. Концерти
та різні заходи, а також виступ артистів
тут нерідкість. Навіть національна спілка театральних діячів обрала це місце
для навчання акторів улітку. На свіжому
повітрі під акомпанемент пташиного співу всі заходи, що тут відбуваються, мають свою неповторну магічну ауру.
Поряд з театром можемо спостерігати
скульптуру під назвою «Музика лісу»,
її автор Андрій Дацко. Це скульптура

у формі листка, тінь від якого нагадує
музичний інструмент. Цікавий задум і
поєднання, що навіяні «музикою лісу».
Статуя легка і красива, глибока у своїй
простоті.

«Лісова пісня» скульпторів
Статуї та скульптури розміщені на
всій території парку. Вони були створені на симпозіумі скульпторів у 2011 році,
який мав назву «Лісова пісня». Його
темою було все, що пов’язано з природою, тваринами, людьми. Варто зазначити, що до роботи в пленері запросили професіоналів своєї справи з різних
міст України: Львова, Ужгорода, Черкас,
Києва, Запоріжжя, Одеси. У підсумку
маємо багато таємничих лісних істот, богів та богинь, що оберігають це місце та
стали улюбленцями багатьох відвідувачів, адже надають певного шарму парку.
Ось назви деяких скульптур: «Мавка»,
«Воїн», «Єва», «Лісова птаха», «Лісовий
Бог»,
«Лісовичок»,
«Материнство»,
«Олень», «Охоронець лісу», «Павликравлик», «Паросток», «Пробудження»,
«Сирена», «Спляча мавка».
Далі від театру ведуть дві доріжки.
Якщо спуститись донизу лівою – потрапляємо в чарівний ліс, де оселилося невеличке озерце з фонтаном, в якому живуть черепахи.

За фонтаном нас зустрічають звивисті доріжки, та романтичні скульптури
дівчини з горщиком та леді з корзиною.
Можливо це подруги Афродіти, а можливо, прості дівчата, які вирішили залишитись назавжди в тіні вікових дубів та
могутніх грабів.

ПУТІВНИК ПО МІСТУ
Місце сили
Якщо ж звернути вправо – потрапляємо до літнього кафе, дитячого майданчика та трохи далі до могутнього старого
дуба – місця сили. Місцеві жителі кажуть,
що він володіє великою силою та може
поділитися нею з кожним, хто його обіймає. Поряд з дубом стоїть його мармуровий товариш – витвір мистецтва, автор
якого Арсен Пелюшок. Ця скульптура –
це обличчя самого старого дуба у вигляді
мудрого старця. За задумкою самого автора скульптура має назву «Лісовий бог» та
нагадує «язичницькі монументи і несе в
собі сакральний смисл, певну енергетику
та ідею». Поряд розміщена сцена, де проводять різні заходи та фестивалі. Один з
таких – О’fest – фестиваль опери, мюзиклу
та оперети – це міжнародний музичний
фестиваль, де представлені колективи та
музиканти з різних країн.

Квіти і канали з рибками
Далі зустрічаємо клумби – метелики та
павича, які так і манять відвідувачів своїми барвами квітів. Клумби в літній період прикрашають петунії, чорнобривці
та інші однорічні красивоквітучі квіти,
а ближче до осені на клумбах хизуються
своєю неповторною красою хризантеми.
Також поряд починається система каналів, в яких мешкають карпи, що мають
забарвлення від блідо-помаранчевого до
яскраво-червоного. Цей водний канал
протікає через весь парк, від дитячого
майданчика донизу, за екстрим-парк.
Місточки через канал прикрашають декоративні ковані перила.
Якщо ж говорити про рослини, то крім
звичних дубів, грабів та кленів тут є ліквідамбар, секвоя та тис. А звичні для нашого
краю дерева, такі як верба, клен, дуб, шовковиця та ялівець – стараннями працівників «Бучазеленбуду» мають певні форми,
такі як – зонтик, куля на штамбі, спіраль.
За бажання тут можна вивчати ботаніку
на практиці, адже різноманітність рослинності дозволяє познайомитися особисто
навіть із рідкісними видами.
Нові локації, що оселилися в
парку цього року
Ми вже писали про нових мешканців парку: динозавра, залізних сімпанк-скульптур та рибок у ставку. Крім
того, дитяча залізнична дорога тепер їздить по нових коліях. І додалося дитячих
атракціонів. Всі ці нововведення ви можете особисто побачити та випробувати.
Загалом парк – це поєднання чогось
штучного (формованих рослин, скульптури, регулярного стилю) та природи (більш
звивистих доріжок, білочок, яких безліч у
парку, черепах та інших дрібниць). Це те
місце, де можна як усамітнитись наодинці
з природою, а також провести активний
вікенд з родиною та друзями.
Тож бажаємо всім під час відвідування
цього прекрасного природного об’єкта
приємного відпочинку, чудових емоцій
та міцного здоров’я.
Не забувайте: маски та дистанція між
відвідувачами обов’язкові. Бережіть себе.
Тетяна Домарєва

громади
Незважаючи на карантин, учні Бучанської школи мистецтв ім. Л. Ревуцького отримують чудові результати та беруть участь в дистанційних конкурсах та фестивалях. Школа знову поповнила свої запаси нагород, а
саме: два Гран-прі та 1 місце.

Дві перемоги
талановитої
бучанки

Відбувся дистанційний Міжнародний фестиваль-конкурс «Талановиті
Діти України», в якому взяли участь
приблизно 140 обдарованих дітей.

Ю

на співачка Лера Білоус посіла перше місце в номінації «Естрадний
вокал» та отримала схвальні відгуки
журі.
Конкурс проводиться з метою розкриття таланту, індивідуальності та творчого
потенціалу дітей та молоді України і світу, відкриття яскравих особистостей.

Є

лизавета Яцюк отримала «Гранпрі» на Всеукраїнському дистанційному конкурсі-фестивалі мистецтв
«Ми діти твої, Україно» у номінації
«Інструментальне мистецтво» (фортепіано) викладач Ольга Володимирівна
Бабанська.
Також діти здобули перемоги за гру на
фортепіано в Міжнародному фестивалі-конкурсі творчої молоді «Зіркафест.
Єдина країна» у номінації «Інстру
ментальний жанр фортепіано 2 вікова
категорія»:

Гран-прі – Жанна Ляхова, викладач
Мринська Ірина Олександрівна.
Також Жанна була нагороджена подарунковим сертифікатом від організаторів конкурсу за творче виконання
п’єси українського композитора.
1 місце – Анастасія Шокало, викладач Далюк Лариса Полікарпівна.
Вітаємо учнів та викладачів з перемогою та високими результатами!

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

ЗДОБУТКИ ПІАНІСТІВ
ШКОЛИ МИСТЕЦТВ

Також Лера виборола перше місце на
Міжнародному фестивалі-конкурсі
мистецтв «Soloviov Art».
Тож дві перемоги додала у свій список
дівчина і на цьому не планує зупинятись.
Щиро вітаємо Валерію та бажаємо
успіхів у професійному житті.

Добрі справи від учнів Бучанської школи

Флешмоб #ДОБРІСПРАВИНАКАРАНТИНІ вирішили влаштувати у Бучанській школі №3. Протягом карантину учні роблять корисні справи у себе
вдома та діляться фотографіями зі своїми однокласниками.
Владислав Жураківський з 1-Е класу гостює у бабусі та дідуся в селі. Допомагає їм
по господарству. І найбільше йому подобається годувати пухнастих кроленят.
Юлія Мельник
допомагає бабусі доглядати за квітами.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •
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15 травня – міжнародний ДЕНЬ СІМ’Ї

Події в сучасному світі змінюють одна одну з неймовірною швидкістю, час
летить немов вітер: майбутнє стає теперішнім, а сьогодення – минулим. Усе
змінюється, окрім сімейних цінностей. Адже сім’я це не тільки осередок досвіду, традицій, духовних та культурних цінностей. Сім’я це мама, тато, брати
та сестри, це незмінні почуття любові, радості та щастя, підтримка, доброта
та віра у світле майбутнє.

Я

рослав Нижник, учень 1-Б класу, допоміг бабусі на городі садити картоплю, а
потім вони разом нарвали багато кульбабок
для смачного та корисного варення.

Учень 1-А класу Микита Смулка разом
із старшим братиком встигають готувати
справжню смакоту для всієї сім’ї.
Теплими весняними днями, коли зроблені
уроки, Костянтин Михайленко, учень 5-Г
класу, залюбки допомагає бабусі на городі.
Злата Фоміна з 1-Б класу знає спосіб як
весело, цікаво й з користю провести вільний час під час карантину: подбати про полуничку, щоб згодом мати змогу ласувати
смачними ягодами.

Родина Кондратенків:
(зліва на право) Артем, мама Ірина, тато Олександр, Ангеліна, Максим, Анна, Едуард

С

аме такі сімейні цінності притаманні і
родині Кондратенків. Де мама Ірина й
тато Олександр виховують шестеро чудових діток: найстарші Анна, Андрій і Артем
та молодші Едуард, Максим та Ангеліна.
Сім’я проводить багато часу разом та радіє
кожному дню, спілкуючись один з одним.
Адже прийде момент, коли діти виростуть
та покинуть батьківську домівку для того,
аби звити власне сімейне гніздечко.
Ось і старша 21 річна Аня вже обрала
власний шлях у житті та працює медичною сестрою. Добре серце дівчини та
любов до власної справи допомагають у
нелегкій професії, присвяченій допомозі хворим людям. А ще вона з дитинства
любить займатися риболовлею та у вільний час вони з батьком ловлять рибу.
Андрій проходить службу в армії на
Польсько-Українському кордоні прикордонником та захищає суверенітет своєї
Батьківщини. З дитинства захоплюється
літаками та всім, що з ними пов’язано.
Артем закінчив одинадцять класів та обрав професію юриста, яку й опановує наразі на першому курсі Університету державної фіскальної служби України в Ірпені.
Любить спорт та активний відпочинок.
Менші Едуард, Максим та Ангеліна навчаються в школі та пізнають себе, щоб у
майбутньому обрати заняття до душі та

стати справжніми професіоналами в улюбленій справі. Однак уже зараз Едуард та
Максим захоплюються спортом, а особливо футболом та волейболом, а Ангеліна
дуже любить малювання та тішить родину своїми творчими успіхами.
Мамі Ірині Олександрівні у 2018 році
присвоїли почесне звання Матері-Героїні.
Вона поділилася власними турботами та
хвилюваннями за рідних діточок:
– Я завжди мріяла про велику родину.
Коли виходила заміж, одразу попередила
чоловіка, що хочу багато дітей (сміється).
Люблю їх дуже, завжди хочу бути поряд
із ними. Намагаюся виростити своїх дітей людяними, відповідальними, добрими та щирими. Дуже хвилююся, аби на
довгому тернистому шляху мої кровиночки не збилися з дороги, щоб не зналися з недобрими людьми.
Взагалі родина любить море, прогулянки в ботанічному саду, в парках, проводити разом час на святкуваннях у столиці.
Новий рік - найкраще свято для родини
Кондратенків. Адже саме за новорічним
столом, коли традиційно збирається вся
велика родина, батьки та діти з початком
нового року діляться своїми мріями та бажаннями, успіхами та досягненнями, складаючи нові плани на світле майбутнє…
Підготувала Тетяна Домарєва

Кирило Луценко, учень 4-Е класу та
Олександра Луценко, учениця 6-В класу,
зовсім не мають коли нудьгувати. Зранку діти
займаються навчанням, а далі - спорт, музика,
улюблені справи і так майже щодня. А у вихідний із самого ранку було вирішено оновити табурети. Поки брат займався ремонтом,
сестра шила чохли. Вийшло дуже гарно.
Учень 6-Д класу
Максим Коваленко
на карантині не сумує. Коли зроблені
уроки, він допомагає
вдома по господарству: доглядає свою
собаку, допомагає ремонтувати паркан та
косити біля будинку
газон.

Під час карантину учень 1-Е класу
Матвій Трухін перебуває у селі Пірново,
що на березі річки
Десна, у бабусі. Саме
там розташовується відомий орнітологічний заказник
«Пірнівський». Це одне з трьох відомих
місць на земній кулі, де сірі чаплі гніздяться
на деревах. Матвій разом зі своєю сестричкою допомагав дорослим прибирати його
територію.
Учень 1-В класу
Богдан Нестеренко
має багато справ - він
вчиться,
займається спортом, вчиться
готувати, а ще - допомагає мамі по господарству і гуляє з
братиком.
Під час карантину Олесь Янчук із 6-Д
класу допомагав білити дерева в селі. А
також, разом із мамою, привітав із Днем
народження бучанку-довгожительку (1929
р.н.) Євгенію Павлівну.
Дивлячись на цих дітей розумієш, що робити добрі справи не так уже і важко. А що
корисного зробили ви в карантині?

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

Сім’я – це джерело сил та натхнення

№ 19 від 14 травня 2020 року
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П Р О Г Р А М А Т Е Л Е Б А Ч Е Н Н Я 18-24 травня 2020 року
ICTV

4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40,10:05 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11:40,13:15 Х/ф «В тилу ворога».
12:45,15:45 Факти. День.
13:55,16:15,21:20 Т/с «Пес». (16+).
16:25 Х/ф «Сонце, що сходить».
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Секретний фронт.
22:25 Х/ф «Кролик Джоджо». (12+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:30 Т/с «Грiмм». (16+).
11:40 Х/ф «Моя дiвчина - монстр».
13:50 Х/ф «З 13 в 30».
15:30,19:00 Хто зверху? (12+).
20:50 Х/ф «Хвиля». (16+).
22:50 Х/ф «Землетрус». (16+).

СТБ

5:55,20:15,22:40 Т/с «Папаньки 2».
7:00 Все буде добре!
8:45,9:15 Т/с «Коли ми вдома».
11:10,14:50 МастерШеф. Кулiнарний
випускний. (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:25 Хата на тата. (12+).
18:15 СуперМама.
22:55 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.
9:30,2:30 Зоряний шлях.
11:20,3:00 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Т/с «Пугач». (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «День сонця», 1 i 2 с. (12+).
23:20 Зоряний шлях. Вечiр.

Четвер, 21 травня

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

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:05,8:05 Доброго ранку, Країно!
7:00,8:00,8:55,13:00,15:00,18:00,21:00
,23:15,2:30,5:20 Новини.
9:00 Т/с «Полдарк». (16+).
10:00 Всеукраїнська школа онлайн.
Українська мова.
10:35 Всеукраїнська школа онлайн.
Фiзика.
11:05,12:15 Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка.
11:10 Всеукраїнська школа онлайн.
Англiйська мова.
11:45 Всеукраїнська школа онлайн.
Всесвiтня iсторiя.
12:20 Д/с «Боротьба за виживання».
13:10,15:10 «На Карантинi»: марафон.
16:20,0:30 Телепродаж.
16:50,0:00 #@)?$0 з Майклом Щуром.
(16+).
17:30 Д/с «Суперчуття».
18:20 Тема дня.
19:20 Д/с «Свiт дикої природи».
19:55 Д/с «Тваринна зброя».
21:35,23:55,5:50 UA:Спорт.
21:45,3:55 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».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:2
0 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,11:50,12:20,12:35,13:10,4:10
«Любий, ми переїжджаємо».
13:45 «Одруження наослiп 6».
15:40 «Свiт навиворiт 6».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45,2:45 Комедiя «Джентльмени
удачi».
22:30 «Право на владу».

Iнтер

5:25,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13:50,14:45,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок.
Пiд чужим iм`ям».
18:00,19:00,2:10 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
По ту лiнiю фронту».
23:50 Т/с «Головний калiбр».

ICTV

4:30 Факти.
4:55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Секретний фронт.
11:55,13:20 Х/ф «Кролик Джоджо». (
12:45,15:45 Факти. День.
14:25,16:15,21:20 Т/с «Пес». (16+).
16:55 Х/ф «Смерть Сталiна». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Анти-зомбi.
22:25 Х/ф «Червоний». (12+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:30 Т/с «Грiмм». (16+).
12:00 Х/ф «Одне зiтхання вiд тебе». (
13:30 Х/ф «Проти шторму». (12+).
15:50 Х/ф «Назустрiч шторму». (16+).
17:20,19:00 Хто зверху? (12+).
20:50 Х/ф «Помпеї». (16+).
22:50 Х/ф «Легiон». (18+).

СТБ

5:55,20:15,22:40 Т/с «Папаньки 2».
7:00 Все буде добре!
8:45,9:15 Т/с «Коли ми вдома».
12:00,14:50 МастерШеф. Кулiнарний
випускний. (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:45 Хата на тата. (12+).
18:15 СуперМама.
22:55 Т/с «Майор i магiя». (16+).
0:45 Т/с «Папаньки». (12+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,2:30 Зоряний шлях.
11:20,3:00 Реальна мiстика.

БЛАНК ПЕРЕДПЛАТИ НА 2019 РІК

13:30,15:30 Т/с «Пугач». (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Невипадковi зустрiчi», 1 i
2 с. (12+).
23:20 По слiдах.

П’ятниця, 22 травня

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:05,8:05 Доброго ранку, Країно!
7:00,8:00,8:55,13:00,15:00,18:00,21:00
,23:15,2:30,5:20 Новини.
9:00 Т/с «Полдарк». (16+).
10:00 Всеукраїнська школа онлайн.
Українська лiтература.
10:35 Всеукраїнська школа онлайн.
Адгебра.
11:05,12:15 Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка.
11:10 Всеукраїнська школа онлайн.
Англiйська мова.
11:45 Всеукраїнська школа онлайн.
Хiмiя.
12:20 Всеукраїнська школа онлайн.
Бiологiя.
13:10,15:10 «На Карантинi»: марафон.
16:20,0:30 Телепродаж.
16:50,3:55 Перша шпальта.
17:25 VoxCheck.
17:30 Д/с «Суперчуття».
18:20 Тема дня.
19:20 Д/с «Свiт дикої природи».
19:55 Д/с «Тваринна зброя».
21:35,23:55,5:50 UA:Спорт.
21:45 Д/с «Дикi тварини».
22:15,3:00 Т/с «Епоха честi».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,4:2
5 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,11:50,12:20,12:35,13:10,3:20
«Любий, ми переїжджаємо».
13:45 «Одруження наослiп 6».
15:40 «Свiт навиворiт 6».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 «Лiга смiху. Дайджест».
22:05 «Вечiрнiй квартал».
23:50 Бойовик «Люди Iкс. Початок.
Росомаха». (16+).

Iнтер

5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13:50,14:45,15:40,23:45 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок.
Пiд чужим iм`ям».
18:00,1:30 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».

ICTV

4:35 Факти.
4:55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Анти-зомбi.
11:35,13:15 Х/ф «Флот МакХейла».
12:45,15:45 Факти. День.
14:00 Х/ф «Куленепробивний».

15:30,16:15,22:40 «На трьох». (16+).
17:25,20:05 Дизель-шоу. (12+).
18:45 Факти. Вечiр.

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
7:20 Вар`яти. (12+).
10:10 Дiти проти зiрок.
11:50 Х/ф «П`ята категорiя». (12+).
13:20 Х/ф «Смерч». (16+).
15:20 Х/ф «Помпеї». (16+).
17:10,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Земне ядро».
23:20 Х/ф «Монстри атакують».

СТБ

6:00 Т/с «Майор i магiя». (16+).
11:30,14:50 СуперМама.
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:30,18:15,19:00 Холостяк 10. (12+).
22:40 Т/с «Одружити не можна
помилувати». (12+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
9:30,5:40 Зоряний шлях.
11:30 Т/с «Дружини на стежцi вiйни»,
1 i 2 с. (12+).
15:30 Т/с «Дружини на стежцi вiйни».
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 Гучна справа.
21:00 Свобода слова Савiка Шустера.

Субота, 23 травня

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,0:05,2:30,5:30
Новини.
9:25 Енеїда.
10:35 М/с «Чорний пiрат».
12:10,0:30 Телепродаж.
12:45 Х/ф «Королiвський генерал».
(16+).
15:00 Країна пiсень.
16:00,4:35 #ВУкраїнi.
17:00 Д/с «Погляд з середини».
17:35 Т/с «Епоха честi».
19:20 Д/ф «Острови. Карибськi
острови: Занурення з акулами».
20:25 Д/с «Боротьба за виживання».
21:20 Д/с «Суперчуття».
22:00 Х/ф «Гнiздо горлицi». (16+).

Канал «1+1»

6:15,7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00,3:55 «Свiт навиворiт».
13:00 Бойовик «Люди Iкс. Початок.
Росомаха». (16+).
15:00 Бойовик «Люди Iкс: Перший
клас». (16+).
17:20,2:15 Т/с «Кухня».
19:30,5:10 «ТСН».
20:20 «Чистоnews».
20:30 «Вечiрнiй квартал».
23:10,0:05 «Свiтське життя».
1:00 «Лiга смiху. Дайджест».

Iнтер

4:25 «Щоденник вагiтної».
4:45 «Телемагазин».
5:15 Х/ф «Де ти, Багiро?»
6:35 «Слово Предстоятеля».
6:40 Х/ф «Артист з Коханiвки».
8:00 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня».
10:00 «Корисна програма».
11:00 Х/ф «Покровськi ворота».
13:35 Х/ф «Будьте моїм чоловiком».
15:15 Х/ф «Єдина».

17:10 Т/с «Її чоловiка», 1 i 2 с. (12+).
20:00 «Подробицi».
20:30 Т/с «Її чоловiка», 3 i 4 с. (12+).
22:00 «Ювiлейний концерт «Песняри.
50 рокiв».
23:20 Х/ф «Двоє пiд дощем». (16+).

ICTV

5:15 Скарб нацiї.
5:20 Еврика!
5:30 Факти.
5:55 «На трьох». (16+).
7:50,8:40 Перше, друге i компот!
9:25,13:00 Т/с «Заклятi друзi». (16+).
12:45 Факти. День.
13:30 Х/ф «Подорож 2: Таємничий
острiв». (12+).
15:05 Х/ф «Зубна фея».
16:55 Х/ф «Джуманджи». (12+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Джуманджи: Поклик
джунглiв». (12+).
21:15 Х/ф «Пiвтора шпигуна». (16+).
23:10 Х/ф «Куленепробивний».

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
7:20 Вар`яти. (12+).
10:20 Хто зверху? (12+).
15:50 М/ф «Як приручити дракона».
17:30 М/ф «Кiт у чоботях».
19:00 М/ф «Рататуй».
21:00 Х/ф «Атака кобри 2». (16+).
23:00 Х/ф «Мiс Куля». (16+).

СТБ

6:05,9:35,1:05 Неймовiрна правда
про зiрок.
8:00,11:20 Т/с «Коли ми вдома».
13:55 Т/с «Папаньки 2». (12+).
19:00 МастерШеф. Професiонали 2.
21:30 СуперМама.

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,5:30 Зоряний шлях.
9:20 Т/с «Жiночi таємницi». (16+).
14:45,15:20 Х/ф «Виховання i вигул
собак i чоловiкiв». (12+).
17:10 Т/с «Опiкун», 1 i 2 с. (12+).
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Опiкун». (12+).
23:00 Т/с «Дружина по обмiну», 1-3
с. (12+).

Неділя, 24 травня

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:05,8:05 Доброго ранку, Країно!
7:00,8:00,8:55,21:00,0:00,2:30,5:30
Новини.
9:00 Божественна Лiтургiя у СвятоМихайлiвському кафедральному
соборi Православної Церкви України
та всеукраїнська молитва.
11:00 Недiльна Лiтургiя Української
Греко-Католицької Церкви.
12:30 Недiльна Свята Меса РимськоКатолицької Церкви в Українi.
13:30 Х/ф «Мрiя любовi».
15:00 Країна пiсень.
15:55,0:30 Телепродаж.
16:30 #ВУкраїнi.
17:00 Д/с «Погляд з середини».
17:35 Т/с «Епоха честi».
19:20 Д/ф «Острови: Унiкальнi
Галапагоськi острови: Пiвденна Америка».
20:25 Д/с «Боротьба за виживання».
21:20 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:00 Х/ф «Зрадник».

Канал «1+1»

6:00 М/ф.
6:15,7:05 «Життя вiдомих людей».

8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:25 «Свiт навиворiт».
15:05,1:50 Х/ф «Подiлись щастям
своїм».
19:30,5:35 «ТСН-Тиждень».
21:00 Бойовик «Люди Iкс. Початок.
Апокалiпсис». (16+).
23:25 Бойовик «Люди Iкс. Логан:
Росомаха». (16+).

Iнтер

3:15 Х/ф «Будьте моїм чоловiком».
4:35 «Орел i решка. Божевiльнi
вихiднi».
5:25 «Орел i решка. Чудеса свiту».
6:10 Х/ф «Вождь Вiннету 3: Слiд
головорiзiв».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Чудеса свiту 2.
Невидане».
11:00 «Орел i решка. Божевiльнi
вихiднi. Невидане».
12:00 «Орел i решка. Карантин».
13:00 «Крутiше за всiх. Краще».
14:50 Х/ф «Пригоди Паддiнгтона».
16:30 Т/с «Любов не дiлиться на два»,
1-4 с.
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Паразити». (16+).
23:10 Х/ф «Бункер».

ICTV

6:10 Факти.
6:40,8:30 Громадянська оборона.
7:35 Секретний фронт.
9:15 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12:45 Факти. День.
13:00 Х/ф «Джуманджи». (12+).
14:50 Х/ф «Джуманджи: Поклик
джунглiв». (12+).
16:50 Х/ф «Пiвтора шпигуна». (16+).
18:45 Факти тижня.
20:30 Х/ф «Подорож 2: Таємничий
острiв». (12+).
22:10 Х/ф «Рятувальники Малiбу».

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
7:20 Вар`яти. (12+).
7:40 Вiд пацанки до панянки. (16+).
10:20 М/ф «Кiт у чоботях».
11:50 М/ф «Рататуй».
13:40 Х/ф «Земне ядро».
16:00 Х/ф «Атака кобри 2». (16+).
18:00 Х/ф «2012». (16+).
21:00 Х/ф «Розлом Сан-Андреас».
23:00 Х/ф «Легiон». (18+).

СТБ

5:55 Все буде смачно!
8:25 Х/ф «Осiннiй марафон».
10:15 Х/ф «Найчарiвнiша та
найпривабливiша».
11:50 Т/с «Папаньки 2».
(12+).
16:35 МастерШеф.
Професiонали 2.
19:00 Слiдство ведуть
екстрасенси.
19:55 Один за всiх. (16+).
22:00 Детектор брехнi. (16+).

Канал «Україна»

6:30 Сьогоднi.
7:30 Зоряний шлях.
9:20 Т/с «Опiкун». (12+).
13:10 Т/с «Невипадковi зустрiчi».
17:00 Т/с «Годинник iз зозулею», 1 i
2 с. (12+).
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с «Годинник iз зозулею».
23:00,2:15 Т/с «Дружини на стежцi
вiйни». (12+).

18.05.2020 року о 11-00 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.Шамрай Л.В. за адресою: Київська обл., смт.Ворзель, вул.Молодіжна, 76.
Просимо з'явитися для погодження меж та підписання акта прийомки-передачі
межових знаків на зберігання власника суміжної земельної ділянки з кадастровим
номером: "3210945600:01:073:0107."
ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ!
Державного реєстратора відділу надання адміністративних послуг:
До участі в конкурсі допускаються особи, які мають:
• Вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста, бакалавра за спеціальністю
правознавство.
• Стаж роботи у сфері права не менше трьох років або на посаді державного реєстратора чи виконання функцій державного реєстратора не менше одного року.
• Успішне проходження спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань в порядку здійснення контролю, визначеному Кабінетом Міністрів
України (для осіб, які до призначення на посаду державного реєстратора або
виконання функцій державного реєстратора виконували функції державного
реєстратора, перебуваючи у трудових відносинах з іншим суб’єктом державної
реєстрації).
За довідками звертатись в Гостомельську селищну раду: селище Гостомель,
вул. Свято-Покровська, 220 (каб. 3) або за телефоном: (04597) 32-007.

Бучанська міська рада оголошує конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності на проведення
експертної грошової оцінки земельних ділянок

29.05.2020 року о 13 год. 00 хв.
в приміщенні Бучанської міської
ради, що знаходиться за адресою: м.
Буча, вул. Енергетиків, 12, буде проводитися конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності на проведення експертної грошової оцінки
земельних ділянок:
−− площею 0,5265 га. по вул.
Пархоменка, 30, м. Буча, к. н.
3221080500:03:004:0567
Термін подання документів – за
чотири робочих дні до проведення
конкурсу.
Для участі в конкурсі подаються
такі документи:
• заява на участь у конкурсі;
• копія установчого документа претендента;
• копії кваліфікаційних документів
оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
• письмові згоди оцінювачів, яких
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;

• копія сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності;
• інформація про претендента (документ, який містить відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють
у його штатному складі та додатково
залучаються ним, з належної оцінки
майна, у тому числі подібного майна
тощо);
• інші документи визначені чинним законодавством України
Документи, крім заяви про участь у
конкурсі, подаються в запечатаному
вигляді.
Документи повинні подаватися у
двох окремих конвертах на кожну земельну ділянку із зазначенням реквізитів учасника.
Конверти обов’язково мають містити
напис:
• перший конверт - «Не розкривати до
29.05.2020 року. Документи претендента»,
• другий конверт - «Не розкривати до
29.05.2020 року. Конкурсна пропозиція».
Місцезнаходження: місто Буча, вул.
Енергетиків, 12, тел. (04597) 48-528.
• копія сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності;
• інформація про претендента (документ, який містить відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють
у його штатному складі та додатково
залучаються ним, з належної оцінки
майна, у тому числі подібного майна
тощо);
• інші документи, визначені чинним
законодавством України
Документи, крім заяви про участь у
конкурсі, подаються в запечатаному
вигляді.
Документи повинні подаватися у
двох окремих конвертах на кожну земельну ділянку із зазначенням реквізитів учасника
Конверти обов’язково мають містити
напис:
• перший конверт - «Не розкривати до
29.05.2020 року. Документи претендента»,
• другий конверт - «Не розкривати до
29.05.2020 року. Конкурсна пропозиція».
Місцезнаходження: місто Буча, вул.
Енергетиків, 12, тел. (04597) 48-528.

НА ЧАСІ

Сервісні центри МВС повертаються
до звичайного режиму роботи

Придбати чи продати приватний автомобіль вже можна. Після двомісячного карантину 160 сервісних центрів МВС відновлюють свою роботу.

У

тім, потрапити туди відвідувачі зможуть після реєстрації в електронній
черзі на сайті головного сервісного центру МВС. В електронному кабінеті необхідно буде зазначити дату та час, а також
послугу, яку необхідно отримати.
Територіальний сервісний центр
МВС 3247 в місті Буча розташовується
на вулиці Депутатській, 1-в. Телефон
для довідок: 04597 40030.

Допомога ФОПам, які мають дітей

До відома фізичних осіб-підприємців, які належать до першої та другої
групи платників єдиного податку та які мають дітей до 10-ти років!

З

ОГОЛОШЕННЯ

29.05.2020 року о 13 год. 00 хв.
в приміщенні Бучанської міської ради,
що знаходиться за адресою: м. Буча,
вул. Енергетиків, 12, буде проводитися
конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності на проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок:
−− площею 31 999 кв. м.
по вул. Яблунська, 84, м. Буча,
к. н. 3210945300:01:120:0048;
−− площею 151 872 кв. м.
по вул. Яблунська, 84, м. Буча,
к. н. 3210800000:01:120:0141.
Термін подання документів – за чотири
робочих днів до проведення конкурсу.
Для участі в конкурсі подаються такі
документи:
• заява на участь у конкурсі;
• копія установчого документа претендента;
• копії кваліфікаційних документів
оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна;
• письмові згоди оцінювачів, яких буде
додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами;

СУСПІЛЬСТВО

Щоб не заразитися коронавірусом,
операторів відгородили захисними перегородками, на підлогу нанесли позначки соціальної дистанції, а в приміщення допускатимуть не більше одного
клієнта в розрахунку на 10 квадратних
метрів.
Через паузу в роботі в десятки разів
зріс попит на процедури з реєстрацією
транспортних засобів.

метою забезпечення додаткових соціальних гарантій на період карантину для фізичних осіб-підприємців,
які мають дітей, Уряд ухвалив постанову Кабінету Міністрів України «Деякі
питання соціальної підтримки сімей
з дітьми» від 22.04.2020 № 329 (далі –
Постанова № 329).
Постановою № 329 запроваджено допомогу на дітей фізичним особам-підприємцям, які належать до першої та
другої групи платників єдиного податку, і сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування за всі місяці 2019 року
або протягом усіх місяців 2019 року
після державної реєстрації фізичної
особи-підприємця. Така допомога надаватиметься на кожну дитину до досягнення нею 10-річного віку в розмірі
прожиткового мінімуму,
встановленого для дітей відповідних вікових
груп (для дітей віком до
6-ти років – 1779 грн;
для дітей віком від 6-ти
до 10-ти років – 2218
гривень).
Допомога на дітей
призначається з місяця звернення і виплачується через установи
уповноважених банків
відповідно до Порядку
виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в
банках, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 (Офіційний вісник
України, 1999 р., № 35, ст. 1803; 2016 р.,
№ 79, ст. 2636).
Для призначення допомоги на дітей
заявник подає/надсилає органу соціального захисту населення заяву за
формою згідно з додатком у паперовій
або електронній формі із зазначенням
рахунка в установі уповноваженого
банку та документи/відомості у паперовій або електронній формі
У паперовій формі заявник подає
такі документи:
−− копії свідоцтв про народження дітей
віком до 10 років;
−− довідку з Пенсійного фонду України
про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);
−− копію документа, що підтверджує

ПОДАТКОВА інформує

Штрафні санкції
не застосовуються

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що не
застосовуються штрафні санкції за
порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду
з 1 березня по 31 травня 2020 року,
крім санкцій за:
−− порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи
договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема страхування додаткової
пенсії;
−− відчуження майна, що перебуває у
податковій заставі, без згоди контролюючого органу;
−− порушення вимог законодавства в
частині:
−− обліку, виробництва, зберігання та
транспортування пального, спирту
етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

право на постійне проживання в
Україні (для іноземця та особи без
громадянства);
−− копію рішення районної, районної
у містах Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її
утворення) ради, сільської, селищної,
міської ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над
дитиною).
В електронній формі заявник подає
такі документи/відомості:
−− фотокопії свідоцтв про народження
дітей віком до 10 років або відомості
про свідоцтва про народження дітей
(серія, номер, дата видачі, прізвище,
ім’я та по батькові дитини, прізвище,
ім’я та по батькові батьків);

−− фотокопію довідки з Пенсійного
фонду України про сплату єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану
особу за формою ОК-7);
−− фотокопію документа, що підтверджує право на постійне проживання
в Україні (для іноземця та особи без
громадянства);
−− фотокопію рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі
держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її
утворення) ради, сільської, селищної,
міської ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над
дитиною).
Заяву про призначення допомоги в
електронній формі можна подати за ел.
адресою: https://dopomoga2fop.ioc.gov.ua.
Управління праці
та соціального захисту БМР

−− цільового використання пального,
спирту етилового платниками податків;
−− обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;
−− здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва й
обігу спирту, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів, пального;
−− здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального
або спирту етилового без реєстрації
таких суб’єктів платниками акцизного податку;
−− порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану
вартість, акцизного податку, рентної
плати.
Протягом періоду з 1 березня по 31
травня 2020 року платникам податків
не нараховується пеня, а нарахована,
але не сплачена за цей період пеня, підлягає списанню.
Відповідні зміни внесено до підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового Кодексу Законами
України від 17.03.2020 №533-ІХ та від
30.03.2020 №540-ІХ.
ГУ ДПС у Київській обл.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

21 травня 2020 року о 14:00 відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення межових знаків земельної
ділянки за проєктом землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою
м. Буча, вул. Вокзальна, 76-е (поруч із земельною ділянкою кадастровий номер
3210800000:01:098:0017). Просимо власників та землекористувачів суміжних ділянок з’явитись для погодження меж та встановлення межових знаків.
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З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

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

діловий тиждень

№ 19 від 14 травня 2020 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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ЗДОРОВ’Я

В Україні зафіксовано
236 випадків хвороби Лайма

За три місяці 2020-го року було встановлено 236 випадків хвороби Лайма.
Протягом 2019 року зареєстровано 4 482 випадки цього захворювання серед українців. Зокрема, 833 випадки зафіксували у жителів сільської місцевості, а 492 — у дітей до 17 років.

Х

вороба Лайма (кліщовий бореліоз,
Лайм-бореліоз) — інфекційне трансмісивне захворювання. Інфекцію переносять іксодові кліщі.
Одним із джерел інфекції є годувальники кліщів — невеликі ссавці й деякі
види птахів.
Більшість випадків хвороби Лайма
(інфекцію переносять кліщі) фіксують
із травня до листопада. Це період найвищої активності іксодових кліщів. Лише
третина хворих може пригадати епізод
укусу кліща.
Інкубаційний
період
становить
від 1 до 45 днів (7–14 у середньому).
Сприйнятливість людей до захворювання висока.
Ймовірність укусу кліща і зараження
хворобою Лайма найвища серед людей,
які багато часу перебувають на відкритому повітрі, особливо у лісах, лісопарках
тощо. Від хворого до здорової людини
збудник не передається.
Пізня, або хронічна, хвороба Лайма
виникає через місяці або й роки після зараження. У цьому випадку з’являються
неврологічні та ревматологічні прояви

з переважним ураженням кістково-м’язової системи (артрити) чи нервової
(нейробореліоз, хронічний атрофічний
акродерматит).
Імунітет після перенесеного Лаймбореліозу нестерильний, можлива реінфекція із повторним розвитком захворювання.
Оскільки спірохети локалізуються
здебільшого в шлунку кліща, зараження
може відбутися не відразу. Саме тому так
важливо правильно і своєчасно видалити кліща зі шкіри.

Симптоми зараження хворобою
Лайма
Після укусу збудники зі слиною паразита швидко розносяться кровотоком по
всьому організму. Імунна система починає виробляти велику кількість антитіл,
що призводить до множинних запальних
процесів. Перші прояви хвороби починаються лише через кілька днів або навіть через місяць.
Симптоми схожі на звичайну застуду,
що може викликати утруднення у виявленні зараження:

−− почервоніння і запалення місця укусу,
свербіж;
−− жар;
−− головні болі;
−− біль у м’язах;
−− втома;
−− шкірний висип;
−− алергічні реакції;
−− аритмія.

Як визначити хворобу Лайма?
Як правило, червона пляма болюча та гаряча на дотик, хворий відчуває
свербіння. Форма червоної плями переважно округла або овальна, у більш
рідкісних випадках вона має довільну
неправильну форму. Зовнішні краї враженої шкіри в основному не підносяться
над рівнем шкіри здорової, при цьому
вона має більш яскравий відтінок, хвилястий край. Досить часто пляма набуває характерної кільцеподібної форми.
Залишатися такою вона може досить
довго, інколи місяць або й кілька місяців,
а часом може зникати без необхідності

лікування за кілька днів. На місці укусу
паразита може утворитися щільна шкірочка або рубець.
У хворих можуть спостерігатись плями не тільки в ділянці укусу кліща, але й
на інших ділянках шкіри (менших за розміром), що пояснюється поширенням вірусу через кров. Крім того, в них немає
слідів від укусу кліща та характерного
ущільнення в центрі.
Важливо зазначити, що почервоніння
може не супроводжуватися ознаками інтоксикації та лихоманки, тому подеколи
воно є єдиним проявом захворювання.
Примітно, що первинна алергічна реакція шкіри на укус не має нічого спільного з кліщовим бореліозом і зникає через
кілька днів з моменту видалення паразита. Водночас перебіг захворювання можливий і без появи почервоніння, але з
проявами інтоксикації та лихоманки, що,
відповідно, значно ускладнює правильну
діагностику. Для підтвердження діагнозу
проводяться лабораторні дослідження.
Матеріали підготувала Ірина ПАЯСЬ

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

Порядок денний пленарного засідання 79 сесії VII скликання 21 травня 2020 року
1.Про роботу ПКПП «Теплокомун
сервіс», напрями розвитку, модернізації
щодо економії електроносіїв та надання
якісних послуг населенню міста Буча та
об’єднаної територіальної громади
2. Про стан сплати податків, зборів та
обов’язкових платежів до місцевого бюджету Бучанської міської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року
3. Про затвердження звіту щодо виконання місцевого бюджету Бучанської
міської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року
4. Про внесення змін до рішення
71 сесії Бучанської міської ради VІI
скликання від 19 грудня 2019 року за
№ 4344-71-VII «Про місцевий бюджет
Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»
5. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанської
міської ради на баланс КП «Бучанське
УЖКГ»
6. Про розгляд звернень щодо внесення змін до договорів оренди земельних
ділянок:

6.1. Про розгляд звернення Бебка А.В.
6.2. Про повторний розгляд звернення Кошового С.О. та Кошової А.А.
6.3. Про розгляд звернення ФОП
Шкаврона І.М.
7. Про внесення змін до рішення
Бучанської міської ради «Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на території Бучанської
міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, та плану-графіку
проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних
актів Бучанською міською радою на 2020
рік» №4340-70-VII від 05.12.2019
8. Про внесення змін до рішення
Бучанської міської ради «Про затвердження Плану соціально-економічного
розвитку Бучанської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021р.р.» від
24.01.2019р. № 2895-53-VII
9. Про продовження договорів оренди нежитлових приміщень комунальної
власності Бучанської міської територіальної громади

Голова правління
НАК «Нафтогаз
України»
Андрій Коболєв:

В українських підземних сховищах залишилися після теплої
зими рекордно великі обсяги газу,
на 4 млрд кубометрів більші, ніж
торік. Цей надлишок перейде на
наступний опалювальний сезон.
ро це Андрій Коболєв сказав в інтерв’ю телеканалу «Україна 24»:
– Я думаю, наступної зими ми використаємо той надлишковий газ, який
було закачано минулої осені під час
підготовки до переговорного процесу з

П

наної територіальної громади за результатами конкурсного відбору в новій редакції
14. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу відділу освіти Бучанської міської ради на баланс
Бучанської Української гімназії
15. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу відділу освіти
Бучанської міської ради на баланс КП
«Бучазеленбуд»
16. Про затвердження штатного розпису КП «Бучазеленбуд» у новій редакції
17. Про списання основних засобів з балансу КП «Бучазеленбуд»
18. Про затвердження Програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС,
учасників Революції Гідності та членів їх
сімей на 2020-2022 рр. та затвердження
Бучанської міської програми «З турботою
про кожного» у новій редакції
19. Про вирішення питань регулювання
земельних відносин громадян, підприємств, установ та організацій
20. Депутатські запити
21. Різне

Управління праці, соціального захисту та захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи БМР

На часі

«Що буде із
заощадженим
за зиму газом»

10. Про продовження договору оренди
нежитлового приміщення за адресою: м.
Буча, вул. Енергетиків, 1-а між Бучанською
міською радою та Кожуховською Н.К.
11. Про управління майном, яке належать до комунальної власності Бучанської
міської територіальної громади міста Буча:
11.1. Про розгляд звернення начальника Головного управління Пенсійного
фонду України Київської області щодо
продовження договору суборенди
11.2. Про звернення до Київської міської ради щодо передачі у комунальну
власність Бучанської міської територіальної громади дитячого спеціалізованого
санаторію «Дружний» Територіального
медичного об’єднання «Санаторного лікування» у місті Києві
12. Про затвердження Програми
«Організація харчування дітей у закладах
дошкільної та загальної середньої освіти
Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки»
13. Про затвердження Порядку призначення керівників закладів загальної
середньої освіти Бучанської міської об’єд-

До уваги споживачів, які мають пільги на оплату житловокомунальних послуг!

«Газпромом». Ми готувалися до потенційної газової кризи і створили додатковий запас газу. У нас на початку сезону було більше 21 млрд куб. газу.
Станом на 7 квітня 2020 року в українських підземних сховищах газу залишилося понад 15,8 млрд куб. м – майже
на 45% більше, ніж рік тому, це найвищий показник за останні 30 років.
За грудень-лютий «Нафтогаз» отримав за транзит російського газу понад
500 млн доларів. Це майже третина доходів держбюджету за один місяць.
За матеріалом
порталу Ukrnet

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що не
застосовуються штрафні санкції за
порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду
з 1 березня по 31 травня 2020 року,
крім санкцій за:
росимо звернути увагу пільговиків, які отримують пільги у грошовій формі, що відповідно до п. 7
Постанови Кабінету Міністрів України
від 17.04.2019р. № 373 «Деякі питання
надання пільг та житлових субсидій на
оплату житлово-комунальних послуг
у грошовій формі» (далі – Постанова)
управителі, об’єднання, виконавці комунальних послуг надають до 1 травня
Управлінню праці та соціального захисту населення інформацію про суму
простроченої понад три місяці (на дату
надання такої інформації) заборгованості з оплати послуг (внесків/плате-

П

жів), сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(340 грн.), щодо пільговиків, які отримують пільгу у готівковій формі.
У разі отримання від управителів,
об’єднань, виконавців комунальних
послуг вищевказаної інформації виплата пільги з наступного неопалювального сезону буде здійснюватися у
грошовій безготівковій формі (через
АТ «Ощадбанк»).
Для недопущення такої ситуації на
майбутні періоди Управління праці рекомендує своєчасно та в повному обсязі сплачувати платежі за використані
житлово-комунальні послуги.
За додатковою інформацією можна
звертатися до Управління праці, соціального захисту та захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи (відділ персоніфікованого обліку
пільгових категорій населення, каб. №
11.12) або за телефоном: 49-906.

ПОРАДИ
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Найпопулярніша помилка
під час дезінфекції
помешкання
Пандемія коронавірусу не лише
змусила багато країн ввести карантин, а й нагадала людям про
базові правила гігієни. Це ж стосується і житла, яке варто частіше
дезінфікувати. Експерти назвали
найпоширенішу помилку, яку роблять під час прибирання.

Ч

истоста в оселі дуже важлива не
лише у період карантину та самоізоляції, однак саме зараз люди уважніше почали ставитись до дезінфекції
своїх помешкань. Але навіть у такій
простій справі не обійшлось без помилок, пише maximum.fm
Австралійський спеціаліст з біологічної дезінфекції Корі Чалмер розповів, що чимало людей плутають вологе
прибирання з дезінфекцією.
Як правильно знезаражувати дім:
ганчірку промокнути у мильній воді
та протерти всі поверхні. Нанести засіб для дезінфекції на всі поверхні.
Саме така послідовність є правильною та максимально ефективною. Річ
у тому, що бактерії створюють плівку
на предметах, яку не завжди дезінфектори можуть зруйнувати. Тому
спершу потрібно змити цей шар, щоб
повноцінно позбутись всіх можливих
збудників.
«Спершу необхідно видалити шар
мікробів, з чим чудово впорається звичайне мило, а тоді хімічна речовина
зможе ефективно знищити всі бактерії та віруси, які залишились», – пояснює фахівець.
Важливо: після кожного використання ганчірку потрібно добре прополоскати.

та інші крупи з додаванням горіхів, сухофруктів, цукатів, висівок — в них багато корисних вітамінів і мінералів.

на середньому вогні протягом 15 хвилин,
а потім додайте до неї хоч котлету, хоч
тушковане м’ясо.

ГРЕЧКА
Ще один продукт, який просто необхідно
вживати на голодний шлунок — це гречка.
У ній містяться амінокислоти, білок, залізо, кальцій, йод, цинк, вітаміни. Гречка має
дивовижну якість: вона легко засвоюється
організмом і заряджає бадьорістю та енергією на весь день. Цей продукт нормалізує
тиск, заспокійливо впливає на нервову систему і сприяє роботі травної системи. Цю
крупу дуже просто приготувати за мінімальних витрат часу. Її потрібно варити

ГОРІХИ
Це продукт з високою поживною цінністю, а значить — однієї невеликої жмені ядер горіха вистачить, щоб втамувати
голод на весь день, отримати гарний настрій і зарядити організм бадьорістю.
У горіхах достатній вміст білків, корисних жирних кислот, жирів і вуглеводів, що сприятливо впливають на роботу
мозку і серцево-судинну систему.
Підготувала
Тетяна Домарєва

Чому ходити босоніж корисно

Доведено, що ходити босоніж корисно для здоров’я людини. Однак більшість людей не поспішають звільнятися від взуття, побоюючись отримати травму чи забруднити ноги. Ми розповімо, як потрібно ходити босоніж
правильно, а також пояснимо, чому це корисно.
пошкодити ступні, які не встигли
результаті тривалих експеримензагрубіти і пристосуватися до
тів і дослідів, було встановлено:
подібних умов.
ходіння босоніж – чудовий засіб
Деякі люди ходять босозагартування. Люди, які часто
ходять босоніж, менше хворіють,
ніж навіть по снігу. Вони не
не бояться сезонних ГРВІ та хвобояться обмороження кінроботворних мікробів.
цівок і стверджують, що
Прогулянки босоніж покране відчувають у зв’язку з
цим жодних незручностей.
щують м’язовий тонус і актиОднак самому ходити по
візують нервові закінчення, що
снігу без великого досвіду
впливають на внутрішні органи.
і наставника не можна. Ви
Люди, які з дитинства ходять
можете застудитися і оббосоніж, як правило, не страждають на ортопедичні недуги,
морозити пальці на ногах.
їхня стопа ідеальної форми, у
Якщо ви все-таки зважилися
них немає плоскостопості.
на екстремальну прогулянХодьба покращує роботу
ку, не стійте босоніж на снінервової системи, дає змогу більше 2-3 хвилин. Потім
відразу ж заходьте в житло,
гу нормалізувати обмінрозтирайте ступні і надягайні процеси в організмі.
Коли людина ходить боте вовняні шкарпетки.
Не варто виходити на трисоніж, вона масажує свої
ступні. Жодне взуття, навіть ортовалі лісові прогулянки босопедичне, не здатне надавати такого
ніж, якщо до цього у вас не
ефекту. Під час масажу поліпшуєтьбуло такого досвіду – напевно
ви захворієте, пораните стопи і
ся кровообіг, а також «відпадають»
не зумієте усвідомити всю красу
омертвілі частинки шкіри.
ходьби босоніж. Краще потреЖінкам, які носять каблуки, і всім
тим, хто змушений багато часу пронуйтесь в будинку, дочекайтеся,
поки ваші стопи стануть не такиводити стоячи на ногах, необхідно
ходити босоніж, щоб поліпшими вразливими до дрібних каменів
і гілочок.
ти стан своїх кровоносних судин,
І, звичайно ж, не варто забувати
зміцнити і поліпшити їхню еластичпро гігієну. Після чергової прогулянність.
ки ноги потрібно ретельно мити з миЯк розпочати ходити босоніж
лом, обробляти ранки і подряпини.
Бажано змащувати ступні кремом, роЩодня проходьте хоча б 10 хвилин у
власному будинку босоніж. Цей крок бити контрастні ванни.
обов’язковий для дітей і підлітків, для
людей з ослабленою захисною функці- Протипоказання
єю організму.
Ходити без взуття не рекомендується
Згодом можна придбати невисокий тим людям, у яких є такі симптоми і заящик, насипати в нього пісок, невеликі хворювання:
гладкі камені. Якщо каменів під рукою • цукровий діабет;
не виявилося – згодиться сушений горох • ревматизм;
і квасоля, звичайні жолуді. Можна заго- • хронічні захворювання нирок;
товити про запас морських каменів, ви- • подагра;
• сильні рани і порізи стоп;
класти їх на дно миски та залити водою.
Найкращими місцями для прогулян- • загострення хронічних захворювань;
ки босоніж є морське узбережжя, парки • грибок стопи;
з гарною травичкою, галька. Остання • запальні процеси в організмі.
Підготувала Ірина ПАЯСЬ
непридатна для новачків, тому що може

В

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

С

Страви з гірчицею –
можливі побічні ефекти
Навесні багато хто готує смачне та
соковите м’ясо – стейки, шашлик,
стегенця. Любителі таких страв
приправляють цю смакоту гірчицею. Та варто слідкувати за кількістю вживання цього продукту,
незважаючи на його користь.

Побічні ефекти, про які варто
знати
Насіння гірчиці, листя або пасти, як
правило, вважається безпечним для
більшості людей, особливо якщо їх
вживати в розумних кількостях.
Проте надмірне споживання гірчиці
або її екстрактів може призвести до
болю в животі, діареї і запалення кишечнику.
Є також повідомлення про те, що
гірчичні пластирі можуть стати причиною розвитку дерматиту.
Гірчиця – це популярна приправа, яку виготовляють із насіння гірчичної рослини. Листя
гірчиці містить значну кількість
кальцію, міді та вітамінів С, А і
К, а насіння багате на клітковину, селен, магній та марганець.
Гірчиця є джерелом антиоксидантів.
Нарешті, сире насіння і листя гірчиці містять значну кількість сполук,
здатних порушувати нормальну функцію щитоподібної залози, що відповідає за обмін речовин.
Підготувала
Тетяна Домарєва

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

Вживання тих чи інших продуктів може бути як корисним, так і шкідливим
для організму — це аксіома. Проте все залежатиме від того, в який час їх їсти.
Наприклад, не рекомендовано на голодний шлунок вживати на сніданок випічку, банан і чашку кави. Тоді вже краще вівсянку, або яєчню з беконом.
писок продуктів, якими можна по- СМУЗІ
снідати, пропонують дієтологи.
Універсальний напій, який можна пити
вранці без найменших сумнівів – це смуВІВСЯНКА
зі. Його готують з фруктів, ягід і овочів, й
Це ідеальний продукт для ранкової додають в напій трохи висівок, очищеного
їжі. У ній багато потрібних для організ- насіння соняшника, горіхи, шоколад, зему вітамінів, мінералів і органічних кис- лень, спеції та прянощі. Основним інгреділот. Ці речовини зміцнюють імунітет єнтом є молоко і молочні продукти: кефір,
і підвищують захисні сили організму. йогурт, ряжанка. Смузі можна вживати на
Пам’ятайте, що вівсянка — це джерело голодний шлунок хоч щодня, від цього оркорисних протеїнів: вони відновлюють ганізму буде тільки більше користі.
тканини та клітини. Та й узагалі, в будьякій крупі містяться антиоксиданти, які ХЛІБ
мають протиракову дію. Вівсяну кашу
Натщесерце корисний також хліб, але
зроблять смачною фрукти, ягоди, кори- не будь-який. Не рекомендовано вживати
ця і мускатний горіх, різноманітні горі- білий, бо його випікають на дріжджах і
він подразнює кишківник. Найбільш кохи, шоколад.
рисний бездріжджовий і приготований із
цільнозернового борошна, яке запускає
СУХОФРУКТИ
Сучасні технології харчової промис- травну систему та нормалізує її роботу.
ловості зберігають у сушених фруктах
максимум корисних речовин, які за ДОМАШНІ МЮСЛІ
своїм складом не поступаються свіжим
Ви звикли купувати мюслі в магазині.
фруктам. Жменя сухофруктів протягом Але їх можна приготувати і в домашніх
робочого дня стане чудовим перекусом умовах. Домашні ще називають грано— корисним і приємним. Сухофрукти лою, їх можна спекти заздалегідь і зберівідновлять сили та зарядять організм ба- гати в герметичному контейнері. Основу
граноли становлять вівсяні пластівці
дьорістю на весь день.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Які продукти корисно їсти
на сніданок

НАША ГОРДІСТЬ

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

Пасічну Ірину Юріївну,

в. о. начальника Управління праці, соціального
захисту та захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи Бучанської міської ради

Пирча Сергія Віталійовича,

директора ПКПП «Теплокомунсервіс»

ВИНОГОРОДСЬКУ Наталію Григорівну,

діловода загального відділу Бучанської міської ради

Талановита молодь не відпочиває на карантині,
а бере участь і перемагає.
ак юна співачка з Бучі виборола чергові перемоги
в дистанційних конкурсах, а саме:
- Гран-прі Міжнародного професійного конкурсу
музикантів, авторів пісень «Сюзі таланту»
- перше місце в Міжнародному фестивалі-конкурсі
«Соловйов-Арт»
- перше місце Всеукраїнського дистанційного конкурсу мистецтв «Діти, окрилені перемогти»
- друге місце Міжнародного інтернет-фестивалю-конкурсу «Samocvity-on line».
Вітаємо Анастасію з підкоренням музичного олімпу і бажаємо подальших перемог!

Т

Перемога Бучанської
студії пісочної анімації

Нещодавно відбувся Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс «Балтійський бриз».

Найщиріші вітання
з 80-річним ювілеєм!

Зразкова студія пісочної анімації «Sandplay» взяла в ньому участь. Члени журі підбили підсумки.
Бучанська студія посіла І місце!
Вітаємо!
Карантин - не перешкода для творчості! Нагороди
прибудуть поштою.

Галині Карпівні Мацик
Роки відлітають птахами у вирій,
В далекі краї – за обрій летять,
А тобі, люба, на ниві життєвій
Сьогодні уже вісімдесят!
Низько вклоняюсь тобі, бабуся,
Міцного здоров’я з роси і води,
Нехай твої добрії руки,
Любов і тепло нам приносять завжди.
Нехай стане реальним усе те,
Що мрією і сном здавалось,
Щоб щастя прикрасило твій дім,
А серце радістю наливалось,
Нехай життя буде
Чудовим як та казка,
Ніжна, щаслива, легка і прекрасна!
Онук Богдан Мацик

ТВОРЧІСТЬ

Малюнок для мами

Вихованці Бучанського центру позашкільної
роботи вітали свої любих матусь зі святом.

У

сім відомо, що найкращий подарунок для мами,
це річ створена своїми руками. Тож юні художники намалювали картини, які сповнені любов’ю та
турботою. Ми впевненні, що такі подарунки залишаться у серці матері на все життя.

Вітаємо з ювілеєм!

Виногородську
Наталію Григорівну
Прийміть наші найщиріші побажання
особистого щастя, невичерпної енергії і наснаги в усіх ваших добрих
справах.
Від щирого серця бажаємо, щоб
у Вашому житті було багато
сонячних днів і поруч з Вами
завжди були люблячі люди,
які дарують увагу і турботу.
Зичимо Вам міцного здоров’я,
натхнення, духовних сил, миру
Вам та Вашим близьким і завжди чудового настрою!
Бучанська міська рада,
члени виконкому, депутати БМР

Поздоровляємо
з Днем народження

Олену Покрасьон!

Дозвольте вас сьогодні
привітати,
Міцного вам здоров’я
побажати,
Відвертих слів і щирого кохання,
Безхмарних днів, удачі,
процвітання,
Щоб в домі було затишно і мило,
Щоб вам доріжку щастя
простелило,
Нехай турботи не завадять
жити,
Бажаємо щороку молодіти,
Хай друзі будуть не лише у свято,
Живіть чудово, радісно, багато!
Колектив територіального
підрозділу ЦНАПу
с. Гаврилівка та с. Тарасівщина
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Майстрині гуртка
«Умілі ручки»

Дівчатка з Бучанського центру позашкільної
роботи не мають часу сумувати під час карантину – творять чудові прикраси для волосся.
Адже найкраща річ, створена своїми руками,
буде довго слугувати та радувати майстриню.

«Т

алановита людина – талановита в усьому», з
цим твердженням ми погоджуємося щоразу,
коли відкриваємо для себе черговий талант вихованців центру.
e-mail: buchanews@ukr.net
www.bucha-rada.gov.ua
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