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Країна обрала Президента
Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів підрахунку голосів під час повторного голосування на чергових виборах Президента України. Такі дані оприлюднено на сайті ЦВК.
а результатами електронних протоколів, перемогу на президентських виборах здобув Володимир
Зеленський, за якого свої голоси віддали 73,22 % виборців.
Петра Порошенка підтримали 24,45 % виборців.
Загалом явка виборців становила 62,07%.
Опрацювати протоколи з мокрими печатками й офіційно оголосити результати ЦВК планує до першого травня.
В Організації з безпеки і співробітництва в Європі
(ОБСЄ) відзначили високий рівень організації другого
туру виборів Президента України, який відбувся 21 квітня. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Міжнародні спостерігачі заявили, що вибори в Україні
були вільними, демократичними, конкурентоспроможними.

Біотехнології.
Світовий та український
досвід і проекти громади
У Бучанській міській раді відбувся круглий стіл,
на якому обговорювали питання енергоефективності та реалізації проектів біоекономіки в
нашій громаді.

З

У Бучанській ОТГ другий тур виборів Президента
відбувся спокійно, демократично, без грубих порушень
законодавства. Бажаючі висловити своє волевиявлення
здебільшого голосували в першій половині дня.

Великдень: чому цей день особливий і як його відзначати

Воскресіння Христове – найважливіше церковне свято. Цього дня святкують перемогу Ісуса Христа
над пеклом та смертю. За словами апостола Павла, воскресіння Христове – головна подія,
що лягла в основу християнства.
апрошуємо відсвяткувати Великдень усією Бучанською громадою – «Пасхальний благовіст» – це простір радості, добра і допомоги. Беріть із собою рідних, друзів, гостей і приходьте на Київську площу.
Про очікування дива, традиції, прикмети і повір’я – на сторінці 15.

З

Шановна громадо!

Прийміть щирі вітання зі Світлим Христовим Воскресінням. Зичу
вам добра і затишку, благополуччя і процвітання. Нехай на душі буде
тепло і спокій, над головою – мирне небо, а поруч – улюблені і веселі
рідні та друзі.
Бажаю, щоб це свято подарувало розуміння і гармонію. Щоб всі жалі
й образи пішли геть, а залишилися тільки любов і щастя.
Нехай яскраве світло цього Великого Дня осяє весь світ, подарує надію, радість і щастя людям, душа ваша іскриться вірою, помисли —
добром, а серце — любов’ю.
З повагою, Бучанський міський голова
Анатолій Федорук

Б

учанський міський голова Анатолій Федорук, директор ТОВ «Профекономбуд» Юрій Максаков і
генеральний директор «АгроБіогаз» Ольга Сидорчук,
а також працівники міської ради, приймали представника Секретаріату Кабінету Міністрів України,
заступника директора департаменту фінансової політики Миколу Крижановського та команду професіоналів, яка робить біокомплекси за фінськими технологіями від проекту до введення в експлуатацію і
реалізувала такий проект на Хмельниччині в Кам’янціПодільському.
Закінчення на стор. 2

Дорогі друзі!

На вітрилах весни до нас приходить найвеличніше свято християнського світу – Воскресіння Господнє. Це свято всепереможної сили
добра, світлих помислів та непохитної віри в майбутнє.
Великдень вчить нас бути чуйними і милосердними, прощати і допомагати, жити в мирі та злагоді. Вірю, що в цей день здійснюються
найзаповітніші мрії, примножується здоров’я, світлішає душа.
Сердечно вітаю вас із Великодніми святами! Хай завжди будуть щасливими ваші рідні та близькі. Хай Великдень принесе у ваші серця мир
і злагоду, любов і тепло, віру в майбутнє та бажання творити добро.
Божого вам благословення та благодаті!
Щиро ваш Ярослав Москаленко,
народний депутат України,
голова МДО «Київщина»

Шановні читачі, наступний номер газети «Бучанські новини» вийде до друку 8 травня 2019 року.
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офіційно
НОВАЦІЇ
Закінчення. Початок на стор. 1
учанський міський голова Анатолій
Федорук, звертаючись до гостей, розповів, що Бучанська ОТГ – це новостворена
об’єднана територіальна громада, яка має
об’єднаний бюджет лише з першого січня.
Але проблематика населених пунктів та
шляхи її розв’язання опрацьовані значно раніше, адже процес утворення був тривалим.
– На теренах об’єднаної громади є велике підприємство, проблемне в плані утилізації компонентів діяльності, а також інші
виробництва, які за своєю діяльністю теж
стикалися з такою проблемою, – розповів
Анатолій Федорук. – А відтак маємо технічне рішення, як поводитися з тими відходами,
які, за прикладом цивілізованих країн, можливо запроваджувати, реалізовувати і досягати якісного результату.
Представник Секретаріату Кабміну пояснив, що їх департамент опікується реалізацією передових і активних напрямів, що
приносять серйозні результати з вирішення
соціально-економічних питань. Розповів, як
«Теплокомуненерго» у Кам’янці-Подільському
реалізувало всі проекти, які використовують
ресурси, що виробляє біогаз, для створення
тепла, енергії. А також зупинився на досвіді
Фінляндії, яка посідає передові місця в розвитку біогазових технологій, що спрямовані на
розв’язання серйозних екологічних проблем.
Кожен з учасників зустрічі розповів детально про свої компанії, можливості,
проекти, обмінялися думками та досвідом
досягнення енергоефективності та впровадження біотехнологій.
Учасники команди згадали історію з опалим
листям у столиці, яке не знали, куди подіти, і
вирішили впровадити ідею щодо біогазової
установки. У той же час в Києві цей проект ще
на розгляді, а в Бучі, як наголосили підприємці, є компанія, яка готова реалізувати проект, є
технічно-економічне обґрунтування, і вже відбулося обговорення на високому рівні.
Юрій Максаков, як координатор проекту встановлення біогазового комплексу в с. Луб’янка, розповів про ініціативу
луб’янських промисловців, позитивні сторони впровадження проекту будівництва
біогазової установки в с. Луб’янка, а Ольга
Сидорчук детально представила проект біогазової станції «Лубне» та зазначила переваги біогазового виробництва:
−− відновлюване джерело енергії (електрична енергія, теплова енергія, біометан, що є
аналогом природного газу);
−− активно чисті технології;
−− органічне землеробство;

Б

Біотехнології.

Світовий та український
досвід і проекти громади

ДУМКА УЧАСНИКІВ КРУГЛОГО СТОЛУ
Ігор Чабанов, директор з виробництва
і продажу ТДВ «Дизельмаш» м.
Первомайськ:
– Наше підприємство випускає когенераційні установки на базі газових генераторів, які можуть працювати на біогазі.
Ми є частиною команди, яка просуває на
ринку біогазові фінські технології, яких
в Україні зараз немає. Ми вважаємо, що
Бучанська ОТГ – це регіон, де є підтримка
місцевої влади, голови міськради, і є бажаючі впроваджувати ці проекти. Тому приїхали розповісти докладніше, показати, які
є можливості, технології, щоб підвищити
енергоефективність регіону, енергозбереження, і супутнє розв’язання екологічних
проблем.
Юрій Андронов, представник Метемер в
Україні, м. Київ:
– Усе почалося з історії з опалим листям, коли ця історія отримала резонанс в
Київській адміністрації. Нині, з подачі секретаріату Кабміну, ми приїхали в Бучу для
налагодження співпраці.

НА ЧАСІ

Олексій Кролевець, координатор
з комерційних питань Посольства
Фінляндії в Україні:
– Фінляндія приділяє велику увагу енергоефективності, екології, на стратегічному рівні
закріплено стратегії біоекономіки. 35% енер-

гії отримується з біомаси, а це більше, ніж
використання енергетичних ресурсів, таких
як газ і нафта. З огляду на це, уряд Фінляндії
встановив в Україні спільний траст з енергоефективності. Цей траст управляється
відповідним держагентством і фінансується
північно-скандинавською фінансовою організацією «Нефко». Адміністрація, міська рада
має право звертатися до цього фонду, щоб
фінські технології в галузі енергоефективності, біогазові технології тощо були профінансовані з боку фонду. Пріоритети: розробка
технічно-економічного обґрунтування, інноваційні рішення, тож можемо допомогти в
реалізації нових ідей, проектів.
Юрій Максаков, директор ТОВ
«Профекономбуд»:
– Я прихильник розквіту України і проекту «Швейцарське село». А перший крок
– енергетична складова. Її вирішення: біогазова установка, яка вирішує екологічне
питання, оскільки ми утилізуємо ту сировину, яка отруює нашу воду, землю і життя.
Одночасно з цим збирається «енергетичний урожай»: тепло, світло, газ.

Сприяння ефективній реінтеграції
ветеранів

«Зниження ціни
на газ є початком
подальших змін»

«Н

Сергій Дасюк, директор
«Укрелектрокомплект» м. Хмельницький:
– Я представник енергообладнання в
команді. З іншого боку, той проект, який
представили місцеві підприємці, співзвучний з нашим, нам було цікаво поспілкуватися, послухати що в них, розповісти, що в
нас. І ми домовилися про подальшу співпрацю. Це дуже важливо.

ПРО БІОГАЗОВІ УСТАНОВКИ: КОРИСТЬ І
СПРОСТУВАННЯ МІФІВ
Ольга Сидорчук,
генеральний директор «АгроБіогаз»:
– Україна є аграрною країною, яка має багато виробничих і переробних підприємств.
Завдяки обміну досвідом, і міжнародному
зокрема, наш підприємець уже розуміє, що
крім бізнесу з основною продукцією, може
створити додану вартість. Будь-які органічні
відходи – це джерело енергії (електрика, газ
тощо). А також – біодобрива. Для громадян
це ще й задоволення, оскільки громада буде
позбавлена певних неприємних запахів, які
поширюють ферми та інші господарства. До
речі, нема жодних небезпек, як іноді думають люди. Під час проектування таких станцій передбачено: рівень безпеки дуже високий, кілька шарів міцного покриття, повна
герметичність, максимальний обсяг газу
на установці має таку концентрацію, що не
буде вибухонебезпечним.
Ірина Левченко

ПРОЕКТ

Володимир Гройсман:

22 квітня «Нафтогаз України» заявив, що компанія спільно з представниками Уряду розробила новий механізм визначення регульованої ціни, який дозволяє не тільки
уникнути підвищення вартості
газу для населення та теплової генерації з 1 травня 2019 року, але й
зменшити її до рівня 8247 гривень
за тисячу кубометрів (нині вартість
газу - 8550 грн за тис. м3).
афтогаз України» не поспішав
знижувати ціну на газ. Спершу
монополіст знизив ціну блакитного
палива всього на 17 копійок з 1 квітня 2019 і то не для всіх областей. Це
притому, що світові ціни на газ знижуються. На початку квітня на біржі
газ на травень продавався за ціною
6 800 гривень за тисячу кубометрів з
урахуванням ПДВ. Це майже на 600
гривень менше від ціни, за якою НАК
«Нафтогаз України» продавав свій газ
у березні для потреб населення.
Тому Прем’єр-міністр вимагав від
керівництва «Нафтогазу» реагувати на
ринкові ціни на газ.

Василь Шелепов, головний інженер
проектів, к.т.н., м. Київ:
Щоб вирішити будь-яке питання, потрібно охопити всі аспекти, щоб об’єднати ідею
і реалізацію, тобто від задумки до здачі «під
ключ». Я член команди, яка комплексно вирішує це питання. Як дизайнер однієї з ланок цього механізму, щоб запустити ідею і
перейти до конкретних справ.

−− диверсифікація аграрного бізнесу;
−− регіональна енергетика;
−− місцеві податки та робочі місця.
−− Дуже приємно, що наша ініціатива збігається
з позицією і Уряду, і зацікавлених ініціативних фінансових груп. Обмінявшись думками і баченням, зможемо спільно розробити
стратегію, – зазначив Анатолій Федорук.

«Якщо у Європі ринкові ціни падають, то чому «Нафтогаз» не приймає
швидких рішень, а починають крутити
це питання? Я їх попередив: якщо вони
будуть маніпулювати цим питанням, то
мені з ними не по дорозі. Це другий раз,
коли я поставив жорстку вимогу перед
«Нафтогазом» (щодо зниження ціни
на газ – ред.). Третього разу не буде. Я
радий, що вистачило здорового глузду для того, щоб зробити заяву, що з 1
травня ціна на газ буде знижена на 300
гривень за тисячу кубів. Нехай працюють на країну і збільшують видобуток
українського газу, хай шукають дешевший газ по всьому світу, щоб українці
отримали його дешевшим», – сказав
Володимир Гройсман.
Уряд для зниження ціни на блакитне паливо ще 3 квітня 2019 року ухвалив Постанову №293, якою зобов’язав
«Нафтогаз» продавати паливо населенню дешевше.
Головним аргументом було те, що
якщо промисловість купує блакитне
паливо дешевше, населення не може
платити більше.
За матеріалами «Вечірнього Києва»

Спілка ветеранів війни, учасників
бойових дій та їхніх сімей звернулася до Міжнародної організації з
міграції із заявкою на участь у конкурсі на проект «Підтримка реінтеграції ветеранів конфлікту на сході
України та їхніх сімей».

П

роект буде тривати до червня 2020
року, у разі, якщо Буча виграє в цьому конкурсі, вона може отримати грант до
12 тисяч євро, який надається не у вигляді
коштів, а у вигляді обладнання і матеріалів.
– Ми приїхали в Бучу для того, щоб
поспілкуватися з ініціативною групою,
яка написала заявку, – розповіла Анна
Єрьоміна, спеціаліст із стабілізації громад, агентство ООН з питань міграції.
– Обговорили заходи, які громада захоче
провести, які будуть сприяти реінтеграції
ветеранів, залучення людей з інвалідністю,
бажання мати окремне приміщення, у якому вони змогли б збиратися і проводити
заходи, і це сприятиме згуртуванню, інтеграції, зменшенню тиску в громаді.
Окремий важливий фактор проекту: на
конкурсній основі винайматиметься психолог, який буде працювати з ветеранам,
їхніми сім’ями і громадою загалом. Також
є можливість для професійного навчання
ветеранів, учасників бойових дій.
У разі, якщо громада переможе, на базу

закладу культури буде передано на баланс
обладнання, для того, щоб, коли проект
закінчиться, громада могла й далі користуватися тим обладнанням, яке отримали в
межах проекту.
Крім перерахованого, спілка має на меті
створити пересувну точку для демонстрації війни, героїзму наших захисників, мати
приміщення для зустрічі з ветеранами в
громаді, демонстрації патріотичних фільмів тощо.
– У нас уже п’ять років іде війна. Ми маємо гуртувати громаду, маємо опікуватися
нашими ветеранами, родинами полеглих
наших побратимів, – зазначив Олександр
Буйволюк, голова Спілки ветеранів війни, учасників бойових дій та їхніх сімей,
командир батальйону територіальної оборони Київської області. – Також потрібно
виховувати підростаюче покоління на прикладах героїзму, захисту та оборони нашої
Батьківщини.
Це був перший ознайомчий візит.

єдина родина

За креативну назву скверу –
солодкий подарунок!

Благоустрій Гаврилівки – це комплексне вирішення питань, на які десятиліттями не звертали уваги в районі.
ісля того, як село ввійшло до складу Бучанської ОТГ, позитивні зміни не помічає лише сліпий.
Також змонтували пристрій обмеження швидкості поблизу школи: безпека мешканців – понад усе!
Гаврилівка й далі продовжує змінюватися: працівники намагаються з мінімальними перервами працювати, аби
після обладнаних тротуарів і доріг швидше в селі впорядкувати перший сквер.
Він «вимальовується» на Садовій, 14
-18, вдосталь завезено матеріалів, готові
до встановлення майданчики, розплановано зелені зони, місця відпочинку.
Тепер своє слово мають сказати мешканці Бучанськоі ОТГ, правильніше, допомогти обрати назву скверу.
Пропонуйте назви, обирайте найкращу, автор якої від в.о старости Гаврилівки
отримає солодкий приз під час його відкриття.
Часу обмаль, тому поспішайте, аби стати співавтором створення зони відпочинку!

П

ВОРЗЕЛЬ

БАБИНЦІ

Дитячий табір за козацькими
звичаями

Як зробити, щоб дитина влітку оздоровилася, отримала корисні навички в
надзвичайних ситуаціях, змогла проявити свої творчі таланти, навчилася
комунікувати з однолітками та підвищила свій рівень дисциплінованості?
и маємо відповідь – потрібно записатись на збір «Простір безпеки».
Вже третій рік поспіль професійна команда педагогів, психологів, керівників
позашкільної освіти та фахових інструкторів проводить збір «Простір безпеки»
на теренах Київщини для дітей віком від
9 до 17 років.
У цьому році збір відбудеться в два заїзди по 10 днів з 20 липня по 10 серпня
в селищі Бабинці Бородянського району
Київської області!
Збір забезпечує чотириразове харчування, проживання в наметах, наявність
лікаря, психолога, кухаря, цілодобову
охорону.
Таборове життя проходитиме за козацькими звичаями. Запрошуємо дітей нашої
громади взяти участь. Для реєстрації маєте заповнити анкету.
Необхідна допомога в організації та облаштуванні табору! Координатор збору:
Наталка 063-727-05-74. Організаційні питання:
Григорій 096-461-12-56, 063-276-23-36.

М

ПРОЕКТ

Звітували перед громадою

Цікава
і патріотична ініціатива
Секретар міської ради Василь Олексюк запропонував ідею, яку наша га-

зета з радістю підтримує: створити разом волонтерський рух, який буде
спрямовано на популяризацію нашого міста Буча й стане черговим підтвердженням гостинності мешканців рідного краю!

Є

Н

а вихідних відбувся звіт за минулий рік селищного голови Лариси
Федорук про зроблене спільно з членами виконавчого комітету, депутатським корпусом та громадою.

БЛАГОУСТРІЙ

ГОТУЄМОСЯ ДО ПОМИНАЛЬНИХ ДНІВ

Окремо в розпорядженні Бучанського міського голови Анатолія Федорука визначено завдання щодо впорядкування цвинтарів у громаді.
же проведено чимало роботи на
кладовищах: вирізано кущі, обрізано старі дерева, встановлено контейнери для сміття, аби не утворювалися
стихійні сміттєзвалища.
У Блиставиці та Гаврилівці триває
асфальтування території перед кладовищем.

У

намір створити спільноту, розкрутити її в соцмережі (facebook, інші)
шляхом перепостів. Люди, які відвідують або планують приїхати до нашого
міста, матимуть можливість зустрітися з одним з учасників спільноти (волонтером) і отримати інформацію про місто, його історію, цікаві місця, магазини, історичні пам’ятки тощо.
– Планується зустріч та розповідь за смачною безкоштовною кавою, – зазначив Василь Олексюк. – Деякі кав’ярні вже погодилися взяти в цьому участь. Тож
гості в зручній обстановці отримають відповіді на свої запитання безпосередньо
від жителя міста.
Це буде цікаво і патріотично!
Обговорення ініціативи відбувається на сторінці у «facebook».

ДОБРА СПРАВА

Рятуємо життя
дитини разом!

Благодійні заходи на підтримку маленького бучанця Давида Галушко,
який бореться з важким діагнозом
(гострий монобластний лейкоз)
знову відбулися в громаді. Батьки
однокласників сестрички Давида,
дізнавшись про трагедію цієї сім’ї,
із самого початку допомагали матеріально. А потім зрозуміли, що
організувавши благодійну акцію,
зможуть зробити набагато більше.
Адже разом ми сила!
– Я запропонувала організувати саме
ярмарок, – розповідає Яна Чаглей, керівник школи мов «Urban Club». – Є
приміщення, які можна надати для дітей, є можливість створити локації, фотозони тощо. Залучили як досвідчених
благодійний фонд «Добре діло».

У неділю експромтом відбувся ярмарок-продаж на вулиці Тарасівський.
Учасники, які фактично всі були аматорами в цій справі, продавали речі, сувеніри, вироби власного виробництва,
якусь консервацію, мед, мами спекли
смаколики, і дітвора з радістю їх пропонувала.
Після майстер-класу «Листівка до
Великодня» щойно народжені мистецьки витвори юні творці відразу пропонували гостям ярмарку. Крім того, відбулася лотерея, лотами якої були не лише
товари, а й послуги, запропоновані різними підприємцями.
Для бажаючих провели семінар «Як
бути щасливим, коли все погано», інші
подивилися мультфільм. Усі кошти
відразу спрямовувалися в благодійні
контейнери – для врятування життя
Давида!
Шановні читачі. Ви теж можете допомогти хлопчику. Банківська карта
Галушко Олени Вікторівни 5168 7450
1214 2029.
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Актуально
СКІЛЬКИ Ж МИ УТВОРЮЄМО
СМІТТЯ
За офіційними даними територія багатоповерхової та приватної житлової
забудови в межах міста Буча з орієнтовною площею 2658,1362 га.
−− приватні будинки розміщені на всій
території міста Буча (6 246 дворів)
−− багатоквартирні житлові будинки –
232;
−− бюджетні установи;
−− інші підприємства.
Обсяг утворення побутових відходів
350 000 т/місяць.
ЩО ЗАРАЗ?
У приватному секторі, як і раніше,
раз на тиждень забирають сміття. Крім
будівельного, що непередбачено у вимогах до виконавця (власники такого
сміття мають самі укладати договір на
вивезення), яке чомусь деякі мешканці
викидають вночі під чуже подвір’я. Але
це теж, як і раніше.
На майданчиках біля багатоповерхівок у якийсь момент здавалося, що
сміття виповзе за межі, але, зрештою,
приїхав спецавтомобіль і все забрав.
А як буде далі? Принаймні на багатьох
майданчиках уже з’явилися «крамар-ековські» баки, і сміття періодично забирають. Тож є надія, що й надалі вивозитимуть вчасно. Час покаже…
З ЧОГО ВСЕ ПОЧАЛОСЯ
Для приведення в норму чинного законодавства, в першу чергу – Закону
України «Про відходи», та отриманих
роз’яснень Антимонопольного комітету України, рішенням сесії Бучанської
міської ради від 24 жовтня 2018 року №
2505-47-VII був оголошений конкурс на
визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів в м.
Буча, який проводився з 28.11.2018 року
по 27.12. 2018-й.
Кваліфікаційні вимоги до учасників,
вимоги щодо якості надання послуг
тощо перераховувати не будемо, їх дуже
багато і охочі зможуть знайти їх у ЗМІ
чи на офіційних сайтах виконавчої влади, але важливі перерахуємо:

ПОСЛУГИ СТАЮТЬ
БЛИЖЧИМИ

Днями в Бучі буде
відкрито Центр
надання послуг
з вивезення
відходів – перший
в Україні
Найближчим часом ТОВ «Крамар
ЕКО» відкриє в місті Буча відповідний Центр, який розташовуватиметься за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 4, офіс 9. Уже
майже завершено комплексний
ремонт будівлі та благоустрій території.

Ц

ентр прийматиме відвідувачів і
надаватиме послуги з вивезення
відходів для більш ніж 30 000 мешканців, що проживають у Бучі, а також для місцевих підприємств та громадських закладів.
Такий центр стане першим в
Україні та буде прикладом для інших
подібних установ з організації якісного та швидкого обслуговування.

Розгрібаємо
сміттєвий айсберг
Зміна виконавця послуг з вивезення побутових відходів призвела до буму,
особливо в соціальних мережах. Фотографії на акаунтах старанно демонструють купи сміття, дописи теж далекі від схвальних. Водночас, якщо
пройтися містом, двори і вулиці не більше забруднені, ніж у будь-якому
середньостатистичному населеному пункті. Навпаки, ТОВ «Крамар Еко»
старанно розгрібає сміттєві завали, які, звичайно, виростають знову. Крім
того, його представники разом із працівниками міської влади намагаються переговорити з кожним мешканцем, пояснити зміни та необхідність
укладання договорів.

«Крамар ЕКО», ТОВ БП – Термінал»,
ТОВ «Фірма Володар – РОЗ».
Переможцем стало ТОВ «Крамар
ЕКО», яке, крім інших бажаних характеристик, має укладені договори із шістьма полігонами.

ПРО НОВОГО ВИКОНАВЦЯ ПОСЛУГ
Столична компанія, яка працює в
Києві та Київській області з 2008 року.
На офіційному сайті ТОВ «Крамар Еко»
повідомляється, що компанія має:
−− кваліфікований персонал з багаторічним досвідом роботи;
−− автопарк спецтехніки європейського рівня;
−− контейнерний парк з різним видом
контейнерів для накопичення відходів;
−− власну ремонтну базу в Києві задля
швидкого ремонту спецтехніки.
НА ЦЕЙ ЧАС
Власники або управителі житлових
будинків та земельних ділянок уклали
370 договорів із ТОВ «Крамар Еко».
У більшості людей не вистачає часу,
аби дійти і укласти договір. Віримо, що з
часом цю проблему буде розв’язано, вже
і Центр надання послуг з вивезення відходів відкривається, тож все наладиться. Мешканці отримають гідне виконання послуги, а виконавець відповідну
оплату. Але є й такі, які не бажають платити. Деякі пояснюють: «А в мене немає
сміття, я все утилізую». І утилізують –
вночі, під чужий двір!

−− наявність достатньої кількості спецтранспорту;
−− наявність матеріально-технічної бази,
−− вартість надання послуг вивезення
твердих побутових відходів;
−− наявність ліцензій та дозволів.
−− вивезення твердих побутових відходів на полігон.

Остання умова була надважливою,
оскільки в Бучі нема сміттєзвалища.
28 грудня, коли вся країна вже майже
зустрічала Новий рік, конкурсна комісія
відкрила документи, подані заявниками, детально вивчили всі характеристики, кожен з членів комісії поставив
бали всім учасникам конкурсу – ТОВ

Боротьба зі сміттям у різних країнах

У розвинених європейських країнах проблема зі сміттям постала кілька десятиріч тому. Раніше, так як і в Україні, сміття викидали на звалища чи вивозили, наприклад, в Африку. З часом територія для звалищ закінчилася, а
вивезене на чужий континент повернулося морем-океаном на узбережжя.
а сьогодні в багатьох країнах діють
жорсткі закони щодо вивезення та
сортування сміття. І більшість мешканців самі закуповують всілякі пакети та
баки для різних видів відходів, адже цей
спосіб позбутися сміття набагато дешевший, ніж усе звалити в один пакет чи викинути на вулиці.

Н

СОРТУВАТИ СМІТТЯ ВИГІДНІШЕ
Наприклад, у Чехії можна зустріти по
кілька кольорових баків біля будинку:
синій – для паперу, жовтий – для пластику, чорний – для змішаного сміття тощо.
Мешканець Праги в рік за вивезення
контейнерів сплачує майже 500 євро.
Домовласники самі вирішують, які види
контейнерів і в якій кількості ставити
на своїй ділянці. Більшість чехів намагаються сміття сортувати. Адже тоді його
можна віднести в громадські контейнери,
встановлені в кожному кварталі. Їх прибирання і вивезення забезпечуються вже
за рахунок міського бюджету.
ЄВРОПЕЙЦІ СОРТУЮТЬ УСЕ
В окремих коробках складують не
лише папір, скло, пластик, а й текстиль,
взуття, батарейки, запобіжники від пробок, пробки від пляшок, скло, одяг тощо.
Біля будинку може розміщуватися до 12
контейнерів для різних відходів. А все сміття, яке не можна або лінуються впорядкувати, треба складати в спеціальний пакет,
який продається в магазинах за ціною
близько 55 гривень на наші гроші за штуку.
Ці кошти йдуть на подальше сортування і
переробку сміття з цих пакетів. А якщо не
скористатися спецпакетами, то чекає суттєвий для особистого бюджету штраф.

ШВЕЙЦАРІЯ зекономила
земельний ресурс
З 2000 року Швейцарія повністю заборонила організацію звалищ на своїй
території. Організацію збору і переробки сміття передали в руки приватним
компаніям, які допомогли Швейцарії за
короткий період стати одним з лідерів з
утилізації сміття в Європі. У 2009 році
перероблялося трохи більше 30% сміття,
а сьогодні – уже понад 50%. При цьому за
окремими групами ця цифра може досягати 80%.
ЕКОЛОГІЯ
Сортування сміття – це, що важливо,
зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище. Адже деякі види
відходів, які викидають у смітник, небезпечні для навколишнього середовища:
токсичні, забруднюють ґрунти, поверхневі та підземні води, повітря.
РЕСАЙКЛІНГ НА ЕКСПОРТ
У Німеччині пляшки від пива або прохолодних напоїв німці несуть до супермаркетів, де в спеціальному відділі... зда-

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПОСЛУГ
Контроль здійснюється шляхом перевірки дотримання стандартів, нормативів, норм, порядків … комісією, утвореною з ініціативи чи за участю органу
місцевого самоврядування та/або органу самоорганізації населення і членів
правлінь об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельного кооперативу, молодіжного
житлового комплексу.
Тож при порушеннях якості, графіків вивозу, інших норм, ми теж можемо
впливати і робити певні дії, а не лише
писати гнівні пости у соцмережах.

ють. За порожню тару покупець отримує
гроші: за пивну пляшку зі скла – 8 євроцентів, за пластикові – 15–25, за бляшанки – 25.
Країна переробляє сміття, а отримані в
результаті ресайклінгу (переробка, повторне використання) матеріали мають
у три-чотири рази більшу вартість, ніж
сміття, з якого їх виготовляють. Навіть
виникла ціла галузь з річним оборотом
понад 200 мільярдів євро. Вона зростає
щороку в середньому на 14 відсотків і
забезпечує роботою 250 тисяч людей. У
Мюнхені відбувається і найбільша у світі
виставка у цій сфері – IFAT. Німецький
ресайклінг став справжнім експортним
шлягером. Азійські країни імпортують
все більше виготовлених у Німеччині в
результаті вторинної переробки матеріалів. 30 років тому, коли німці почали
сортувати сміття, це було навіть складно
уявити.

ЗАКОН ПРО ПЕРЕРОБКУ ВІДХОДІВ
В Україні активісти «Україна БЕЗ сміття» влаштовують різноманітні акції та
флешмоби, постійно роз’яснюють про
користь сортування сміття, ратують за
європейський закон про переробку відходів. «Чому потрібен цей закон? Він зробить сферу переробки відходів економічно цікавою для інвестицій», – йдеться в
дописі в соціальних мережах засновниці
проекту Євгенії Аратовської.
ЧИ ГОТОВІ УКРАЇНЦІ до нового
закону і сортування відходів,
покаже час
Але нехтувати європейським досвідом,
перевіреним роками і багатьма народами, не варто. Зміни починаються з кожної людини особисто. І лише ми разом
можемо змінити нашу країну на кращу,
чисту, комфортну, європейську.
Сторінку підготувала
Ірина ЛЕВЧЕНКО
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Молодь активно відвідує курс з громадянської освіти, який організував
Бучанський центр освіти дорослих «Логос», громадська організація «Поклик поколінь» за підтримки представництва DVV International в Україні
у співпраці з Бучанською міською радою.

Молодь, яка змінить нашу країну

Пласт – національна скаутська організація в Україні.
ї мета полягає в тому, щоб сприяти
патріотичному вихованню та саЦІКАВІ ФАКТИ
мовихованню української молоді. Це
середовище людей, які вміють мріяти
А ви знали?
і втілювати свої мрії в суспільно корисПластуни відзначилися своєю акних проектах, це можливість реалізутивною участю в розбудові та захиватися в компанії однодумців.
сті своєї держави, були активними
У нашому місті є цілий комплекс,
учасниками визвольного руху та
створений для того, щоб розвивалавійни за незалежність УНР та ЗУНР у
ся молодь – Пластовий вишкільний
ХХ ст. і далі захищають кордони
центр, вперше побудований за державУкраїни на сході в наш час;
ні кошти. Розташовується на вулиці
За час війни в АТО загинуло 5
Антонія Михайловського, 54.
пластунів;
Двоповерхова будівля, де містяться
Пласт було створено в 1911 році,
великий лекторій з книжками пластової
невдовзі після заснування скауттематики, тренажерний зал, зони для
ського руху;
відпочинку, міні-хостел для пластунів,
Критика на адресу Пласту лунає і
котрі приїжджають з інших міст. На тез вуст інших скаутських організацій
риторії центру також розміщено зони
України;
для активного відпочинку й таборуван12 квітня 2012 року на честь відня, мотузковий парк і місце для ватри.
значення 100-річчя Пласту в ІваноДля досягнення цілей є спеціальна
Франківську було відкрито перший
пластова методика виховання, навв Україні пам’ятник «Пластунам, що
чання через гру та працю, поступові
не зламали своїх присяг».
програми та заняття. Організовуються
походи, щоб пізнати природу і життя
серед неї, влаштовуються різні змаган- давали можливість писати актуальну
ня та конкурси, створюються табори інформацію та публікувати на порталі.
Офіційні новини, повідомлення,
та з’їзди пластів з різних міст.
Пласт має свій гімн, герб, різні сим- жарти, корисні поради для пластунів
воли, закон, пластове гасло та приві- – усе це наповнює Пластовий портал
тання, свята, а головне – це пласто- уже понад 17 років. За цей час опублівий однострій (форма). Також у них є кували десь близько 12 000 новин.
Пластовий портал, заснований у 2001
А ось три головні обов’язки, які всі
році у Львові. Спочатку це був сайт пластуни мають виконувати:
для львівських пластунів, а вже пізніБути вірним Богові та Україні;
Допомагати іншим;
ше переріс у портал. Це не просто сайт,
Жити за Пластовим законом і слухаде інформують і презентують Пласт
загалом, а ще він слугує й платформою
тись пластового проводу.
для комунікації пластунів. Пластунам
Суламіта ДЕНМЧИНА

Ї
Н

а другому занятті розвивали свої ораторські здібності. Усі учасники курсу
отримали багато корисних вправ і порад.

Ярмарок професій-2019

Допомогти свідомо обрати майбутній фах, навчити орієнтуватися у світі
професій, надати інформацію про особливості й переваги актуальних професій, сприяти тому, щоб уже сьогодні майбутні випускники грамотно будували свій професійний план – така мета профорієнтаційного заходу під
назвою «Ярмарок професій».

ТРЕНІНГ

У

приміщенні Бучанського НВК № 3
Ірпінський міський центр зайнятості
за підтримки відділу освіти Бучанської
міської ради організував знайомство з
різними спеціальностями, щоб молоде
покоління мало можливість більш усвідомлено обрати майбутній фах.

ДОБРА СПРАВА

«Великодній кошик» для Захисників

У нашому місті Буча вже стало доброю традицією у святий день Христового Воскресіння поділитися пасхальними наїдками зі свого столу з військовими.
– Усе, що збере наша об’єднана громада, відвеземо на фронт Захисникам, –
повідомив військовий капелан Анатолій
Кушнірчук. – Також на заході матимемо
скриньку для ваших пожертв на дизпаливо, на дорогу, на війну. У той же день завантажимося і поїдемо на війну. Усе, чим
ви поділитеся зі свого столу, буде доставлено на фронт до 25-го МПБ «Київська
Русь», 54-ї МБР, 46-го ОШБ «Донбас
Україна», 24-й ОШБ «Айдар». Також спорядимо пару великих посилок для наших
моряків, що несуть бойове чергування в
Азовському морі. Усі ці бойові підрозділи тримають оборону зараз. Там служать
Долучитися до доброї справи може
наші рідні з Бучі і не тільки.
Уже вшосте, на Пасху, волонтери кожен! Приходьте на «Пасхальний
«Бучанської Варти» виконуватимуть Благовіст» на Київську площу м. Буча
29 квітня.
завдання громади.

Вчилися ефективно працювати
з аудиторією

Зі всієї України в бучанський Пластовий вишкільний центр приїхали
найкращі представники молоді на навчання для менеджерів молодіжних центрів і просторів.
Україні кілька років триває інфраструктурна реформа роботи з молоддю, і
одним з елементів є молодіжні центри, простори, де
поєднуються дозвілля молоді, навчання і робота. Багато
міст спробувало працювати
за новим форматом, переобладнали старі приміщення,
бібліотеки, хтось збудував з
нуля, як Пластовий вишкільний центр у Бучі.
Представник програми «Менеджмент молодіжних центрів» Захар Ткачук,
керівник громадської організації «Молодіжна платформа», розповів, що треба тепер запустити другу хвилю якості: навчити працівників цих центрів
ефективно працювати з їх цільовою аудиторією – молоддю. Вони мають бути
психологами, розуміти основи менеджменту.
– Буде п’ять тренінгів «Ефективний Менеджмент» по Україні, перший – в
місті Буча, оскільки тут дуже цікава зручна локація, про яку треба розповідати, – підкреслив Захар Ткачук. – Адже є міста, які інвестують в молодь не
бутафорно, копійчаними грошима, не маніпулюючи, а роблять змістовну інвестицію, від якої є великі очікування.
Учасниця тренінгу з Київського обласного молодіжного центру Світлана
Назарук розповіла нам, що такі навчання дуже важливі:
– Це запорука того, що молодь буде згуртована і розумітиме, що відбувається в країні загалом і на окремій території. І потреби молоді будуть збігатися зі
співпрацею місцевої влади та органів місцевого самоврядування.

В
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На часі

Уряд Гройсмана:
Три роки роботи на результат

Минуло три роки від початку роботи Уряду Володимира Гройсмана. За цей
час вдалося зупинити кризу в країні та прискорити розвиток економіки.
Три роки роботи Володимира Гройсмана на посаді Прем’єр-міністра показали, що Уряд може не лише впроваджувати результативні зміни, а й нести
відповідальність за свої дії.

Макрофінансова стабільність
та економічне зростання
У 2016 році Уряд отримав країну зі
стрімко падаючим ВВП. Втім, уже за рік
роботи Уряду Гройсмана вдалося підвищити ВВП в умовах війни на 2,3%. А
за три роки реальний ВВП зріс на 8,4%.
Так вдалося уповільнити темп інфляції,
який вже у 2018 році становив менше
10%. Такі показники країна отримала
вперше за останні 5 років. З 2015 року
стабілізовано курс гривні, зменшено
держборг з 79% до 60,9% ВВП.
У 2019 році Україна ввійде в пік виплат за зовнішніми боргами. Уряд має
на меті виплатити 427 млрд гривень
заборгованості. Це не лише поверне
довіру кредиторів, а й не дасть країні
звернути зі шляху реформ і потрапити
в дефолт чи затяжну кризу.
Одна з головних стратегій роботи
Уряду враховує підвищення соціальних
стандартів громадян. У 2017 році ухвалено закон про зміни в пенсійній системі — відновлено індексацію пенсій. Уже
з березня цього року індексація відбувається автоматично, враховуючи зростання заробітних плат та рівень інфляції. До
того ж, на початку 2019 року мінімальну
заробітну плату збільшили до 4173 гривень. На цьому Уряд зупинятися не збирається й планує забезпечити конкурентоспроможний рівень зарплат у країні,
щоб захиститися від трудової міграції.
І це також можливо завдяки детінізації
зарплат та офіційній зайнятості.
«За три роки в доларовому еквіваленті мінімальна зарплата зросла втричі.
І це не бравада цифрами. Розумію, що
нам треба рухатися швидше», - зазначив
Володимир Гройсман під час звіту щодо
основних результатів роботи Уряду за
три роки.

ОСОБИСТІСТЬ

В

ін має чимало нагород і відзнак, але
тут згадаємо про одну – нашу рідну,
бучанську. У 2006 році за поданням керівництва Київської дирекції залізничних перевезень Василю Сюркелю було
присвоєно звання Почесного громадянина Бучі.
У далекому минулому випускник-медаліст Василь мав намір навчатися в
сільськогосподарській академії. Щоліта
працював у колгоспі, тож отримав цільове направлення. Але хлопчину
«завалили» – поставили четвірку.
Дід Василя Кіндрат, який працював
сигналістом на станції Тетерів, сказав
онукові: «Не хвилюйся, будеш залізничником». І його слова справдилися.
Профільні навчальні заклади, робота
помічником машиніста, а далі … досконало вивчив структуру залізниці, цілковито присвятив себе роботі на залізничному транспорті й досяг успіхів. З 20
квітня 1984 року начальник залізничної
станції Буча.
Василь Григорович не просто любить
свою професію, він нею живе. І постійні покращення, реконструкції ввіреної
дільниці, чистота і порядок, вимога
від підлеглих культурного і ввічливого
ставлення до пасажирів – звичні, стандартні речі для нього. Головне не зупинятися, ставити перед собою плани і
виконувати їх. Маючи нагоду, Василь
Сюркель звернувся до пасажирів:
– До моменту вирішення питання підземного переїзду ми намагаємося максимально надавати пасажирам відкритий
службовий перехід, адже не всім зручно
користуватися мостом. І просимо з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, які інколи трапляються.

Медична та освітня реформи
Не менш важливою для розвитку країни стало внесення змін до системи охорони здоров’я. 27 млн громадян отримали
свого сімейного лікаря, лікувальні заклади перейшли на договірні відносини
з НСЗУ, завдяки чому зросла як зарплата
лікарів, так і якість надання медичних послуг. Надалі Уряд має на меті реформувати систему екстреної медичної допомоги,
впровадити програму безкоштовної діагностики шляхом оснащення лікарень
необхідним обладнанням.
«Від цієї сфери багато років відмахувалися, а МОЗ сприймали, як міністерство із закупівлі дорогого обладнання. Ми вирішили, що ця тема для
нас важлива. Змінити цю сферу за один
день неможливо. Але за кілька років
люди відчують позитивні зміни», - зазначив глава Уряду.
Однією з ключових для країни стала освітня реформа. Так, на модернізацію шкіл за два роки спрямовано майже
7 млрд грн. Оновлено не лише кабінети
та меблі, а й забезпечено необхідними
дидактичними матеріалами та комп’ютерним обладнанням, впроваджено
систему інклюзивної освіти для дітей з
обмеженими можливостями, відкрито
нові спорткомплекси. Це дало змогу учням навіть у віддалених куточках країни отримувати освіту за європейськими
стандартами.

а до 2020 року їх кількість має зрости
до 1450. Місцеві бюджети зросли до
234 мільярдів гривень і становлять нині
51 % від зведеного бюджету країни.
Зокрема, держава через субвенції надала 30 мільярдів гривень на розбудову
інфраструктури громад.
Зміна системи управління територіями
стала стартом для реальних позитивних
зрушень. Основою успіху реформи стали
чіткість намірів, проголошених владою,
та зацікавленість з боку громад в отриманні більших повноважень, ресурсів та
спроможності реалізовувати власні ініціативи самоврядного розвитку.
«Ми запровадили не тільки зростання місцевих бюджетів, а й надаємо державну підтримку. Ми дали можливість
людям самим приймати рішення, куди
витрачати кошти. За 2016-2018 роки
ми допомогли збудувати понад 11 тис.
нових об’єктів – це заклади освіти, охорони здоров’я, ЦНАПи, культурні та
інфраструктурні об’єкти, об’єкти спорту», – зазначив Володимир Гройсман.

Децентралізація
В Україні з 2015 року успішно триває
процес децентралізації. Саме завдяки
цій масштабній реформі стала можливою передача в руки громади важелів
впливу на місцеву владу.
За три роки в Україні було створено
886 ОТГ, в тому числі й Бучанська ОТГ,

Модернізація транспортної
інфраструктури
За ініціативою Уряду Гройсмана було
створено Дорожній фонд. Це дало змогу
за три роки відновити майже 7 тис. км
доріг державного, регіонального та місцевого значення. Такі показники дорівнюють протяжності відремонтованого

дорожнього покриття за попередні 9
років.
Укрзалізницю також не обійшли
стороною – за короткий час власними
силами побудовано та закуплено у вітчизняних виробників 7120 вантажних
вагонів, що дало можливість збільшити постачання експорту до країн ЄС та
зміцнити товарообіг усередині країни.
Окрім покращення вантажного сполучення Укрзалізниці, запроваджено новий напрям пасажирських перевезень
до аеропорту «Бориспіль». З моменту
виходу залізничного експресу в рейс,
ним скористалися понад 200 тисяч пасажирів.
Силами Уряду за два роки було збільшено кількість «low cost» авіакомпаній.
Результати не забарилися: за три роки
через аеропорти перевезено більше 50
млн пасажирів, а вже у 2018 році пасажиропотік аеропортів вперше в історії
України становив 20,5 млн людей.
«Коли інфраструктура використовується конкурентно й ефективно, ми
зростаємо. Ми можемо і будемо відігравати ключову роль у реалізації проекту
«Новий шовковий шлях» від Європи в
Азію», – наголосив Прем’єр-міністр.
Позитивні зміни очевидні, але перед
народом України та його Урядом стоять
нові виклики. Головне, не втратити темп
реформ.
За матеріалами «Вечірнього Києва»

Василь Сюркель: «Прикра четвірка допомогла
мені обрати справу мого життя – залізницю»
35 років Василь Григорович Сюркель не просто обіймає, а успішно працює
керівником залізничної станції Буча. В першу чергу хвилюється про співробітників і пасажирів, про розвиток станції та місцевих підприємств, адже
нові об’єми виробництва – це нові вантажні потоки поїздів. І як наслідок,
теж розвиток станції. Його люблять підлеглі, цінує керівництво, поважають колеги і бучанці.

важливо для будь-якої людини. А євроремонт в особистому кабінеті – це потім,
спочатку зручності для інших.
– Якщо б ще могли підвищити заробітні платні для працівників, було б дуже
гарно, – зізнається Василь Сюркель.

тажуються і відправляються, –
розповідає Василь Григорович.
І відразу каже про неприємні речі: потрібно оновлювати
рухомий склад, особливо пасажирський. Усі ми спостерігали,
як замість десяти вагонів приходить електропотяг із шістьма.
– А це не відповідає тим зобов’язанням перед пасажирами, які на сьогодні покладає
наше місто, – зазначає керівник
станції. – І хоча ми працюємо
лише як експлуатаційники, але
сподіваємося на поліпшення і
прикладаємо зусилля.
І ми теж віримо на продовження
впровадження позитивних змін у залізничному транспорті.
– Пишаюсь тим, що багато років
працюю залізничником, – наголошує
Василь Сюркель. – Я обрав професію,
від якої отримую насолоду. Хоч це і тяжка праця, але дуже важлива.
Василь Григорович в першу чергу піклується про своїх підлеглих: облаштували
службові приміщення, душові кімнати,
підвели холодну-гарячу воду, встановили кондиціонери, мікрохвильовки тощо.
Адже всі залізничники працюють цілодобово, і мати пристойні умови праці, це

РОЗВИТОК ЗАЛІЗНИЧНОЇ СТАНЦІЇ
Облаштовано та введено в експлуатацію нові пасажирські платформи
турнікетного типу на станціях Буча,
Склозавод, Ворзель, проводяться роботи з ремонту верхньої будови колії.
Найближчим часом планується капітальний ремонт проїжджої частини переїзду 31 км (район вулиці Вокзальної),
наприкінці літа – ремонт переїзду 33
км (Яблунський – вулиця Депутатська).
Будуть «оздоровлені» колії для пропуску поїздів «Інтерсіті», швидкість якого
зараз сягає 100 км/год., а має стати після
ремонту – 120 км/год.
Невдовзі буде відкриття нової посадочної платформи на Лісовій Бучі в напрямку із Києва, і відразу розпочнеться
ремонт платформи у протилежному напрямку, адже мікрорайон стрімко розвивається.

Наша залізнична станція обслуговує такий велетень, як Гостомельський склозавод, який входить у п’ятірку кращих склозаводів світу. Для його потреб надходить
сировина (пісок кварцовий, сода каустична, шпат польовий), тож інколи завантаження під’їзної колії сягає ста вагонів.
Також обслуговуємо державне підприємство «Антонов». На його під’їзні колії
навантажується багато вагонів із небезпечними вантажами – дизельне паливо,
бензин моторний, пальне для реактивних двигунів та потреб підприємства.
– Раніше вагони могли стояти від двох
до п’яти діб, зараз протягом доби наван-

ПІДЗЕМНИЙ ПРОЇЗД БУДЕ
Програма проходить погодження. У
цьому році, сподіваємося, проектні роботи мають бути закінчені. І почнеться
будівництво, а залізничники всіляко
сприятимуть, надаватимуть «вікна»
(перерви в русі поїздів), аби була можливість виконати роботи.
Ірина ЛЕВЧЕНКО

UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:10,8:05,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,23:30,2:00,4:1
0 Новини.
9:35 Х/ф «Принц за сiмома
морями».
11:20 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи».
12:25 Д/с «Кухня По».
12:55 Х/ф «Святе сiмейство», 1 i 2
с. (12+).
17:15 Д/с «Жива природа».
17:25,21:55 Д/с «Супер Чуття».
17:55 Концертна программа П.
Табакова «Любов жива».
19:20 Разом.
19:55 Д/с «Боротьба за
виживання».
20:30 Д/с «Дикi тварини».
21:25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
23:00 Перша шпальта.
0:00 Телепродаж Тюсо.
2:20 UA:Фольк. Спогади.
3:15 Д/с «Аромати Чилi».
3:40 Своя земля.

Канал «1+1»

6:30 «Свiт навиворiт 5».
7:50,1:20 Мелодрама «Катерина».
11:40 Мелодрама «Родиннi
зв`язки». (12+).
15:35,17:35 «Вечiр прем`єр з
Катериною Осадчою».
19:30,5:40 «ТСН».
20:15 Комедiя «Dzidzio. Перший
раз». (12+).
22:10 Комедiя «Свiнгери». (16+).
23:55 Комедiя «Герой мого часу».

Iнтер

2:30 «Орел i решка. Мегаполiси».
3:15 «Орел i решка. Шопiнг».
4:30 «Мульмфiльм».
5:00 «Top Shop».
5:30,23:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,18:00,1:40 «Стосується
кожного».
8:50 Х/ф «Шалено закоханий».
10:50 Х/ф «Баламут».
12:30 Х/ф «Йдучи - йди».
14:15 Х/ф «Дiамантова рука».
16:15 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Слiдчий Горчакова».
0:45 «Речдок».

ICTV

4:55 Скарб нацiї.
5:05 Еврика!
5:10 Служба розшуку дiтей.
5:15 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
6:05 Громадянська оборона.
7:00 Факти тижня. 100 хвилин з О.
Соколовою.
9:00,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
9:55 «На трьох». (16+).
12:45 Факти. День.
13:00,0:10 Дизель-шоу. (12+).
15:00 Х/ф «Дiм Великої Матусi».
16:50 Х/ф «Дiм Великої Матусi 2».

18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Битва версiй.
21:15 Т/с «Пес». (16+).
22:15 Х/ф «Черепашки-нiндзя».
1:35 Т/с «Володимирська, 15».

Новий канал

3:20,2:45 Зона ночi.
4:50 Абзац.
6:35,8:45 Kids` Time.
6:40 Х/ф «Артур i мiнiпути».
8:50 Х/ф «Iнтерстеллар». (16+).
12:10 Х/ф «Життя». (16+).
14:10 Х/ф «Люди Iкс: Остання
битва». (16+).
16:20 Х/ф «Люди Iкс: Перший клас».
19:00 Ревiзор. Магазини.
21:00 Таємний агент.
22:10 Таємний агент. Пост-шоу.
23:50 Х/ф «Ловець снiв». (16+).
2:40 Служба розшуку дiтей.

СТБ

5:50 Моя правда. Iсторiя
українського шоу-бiзнесу.
Територiя «А».
6:45 Моя правда. Тiна Кароль.
7:45 Мiстичнi iсторiї 6 з П.
Костiциним. (16+).
9:35 Т/с «Рецепт кохання».
13:20 Хата на тата. (12+).
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Т/с «За вiтриною», 9 с. (12+).
20:55 Т/с «За вiтриною», 10 с. (12+).
21:55 Т/с «Розлучниця», 1 с. (16+).
22:50 Т/с «Розлучниця», 2 с. (16+).
23:50 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним. (16+).
0:45 Т/с «Коли ми вдома».

Канал «Україна»

6:50 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
7:50 Зоряний шлях.
9:30 Реальна мiстика.
13:50,15:20,3:45 Агенти
справедливостi. (12+).
15:00,19:00 Сьогоднi.
18:00 Т/с «Таємницi». (12+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Специ», 1-3 с. (16+).
23:45 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Щасливий квиток». (16+).

ТК «Київ»

8:00 «Стежина вiйни». (16+).
8:50,5:50 «Ситуацiя».
9:00,11:00,21:00,23:10,2:00,3:40,6:0
0 «Столичнi телевiзiйнi новини».
9:15,11:10 «Ранок у мегаполiсi».
12:00 Х/ф «Сiм етапiв кохання».
13:55 «Концерт «Музика рiдного
дому».
15:00 «Ювiлейний вечiр поета А.
Демиденка».
18:20 Х/ф «Я помщуся».
21:25 «Бойовi кораблi». (16+).
22:15 «Дике виживання». (12+).
23:05 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:30 «Київ музика».
23:55 Х/ф «Любов та пристрасть:
Далiда». (16+).

Вівторок • 30 квітня
UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:10,8:05,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,23:30,1:00,2:00,
4:10 Новини.
9:35 Х/ф «Веронiка».
11:20 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи».
12:25 Д/с «Кухня По».
13:25 Д/с «Браво, шеф!»
14:25 Енеїда.
15:00 UA:Фольк. Спогади.
16:05,2:20 По обiдi шоу.
17:20,0:00,1:20,4:30,5:35 Погода.
17:30,21:55 Д/с «Супер Чуття».
17:55 Концерт Ольги Чубаревої
«Єднаймося».
19:20,23:00 Спiльно.
19:55 Д/с «Боротьба за
виживання».
20:30 Д/с «Дикi тварини».
21:25 Нашi грошi.
22:25 Д/с «Свiт дикої природи».
0:05 Д/с «Неповторна природа».
0:30 Разом.
1:30,3:40 Своя земля.
3:15 Д/с «Аромати Чилi».
4:35 Розсекречена iсторiя.
5:40 Телепродаж.

Канал «1+1»

6:35,8:15,9:05,4:40 «#ШоуЮри».
10:00 Комедiя «Останнiй москаль».
17:50 Комедiя «Острiв везiння».
19:30,5:30 «ТСН».
20:15 Комедiя «11 дiтей з
Моршина».
22:00 Комедiя «Пiдняти перископ».
23:50 Бойовик «Петля часу». (16+).
1:55 «Вечiр прем`єр з Катериною
Осадчою».

Iнтер

3:05 «Орел i решка. Шопiнг».
4:20 «Подробицi» - «Час».
5:05 «Top Shop».
5:35,23:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:10 Т/с «Султан мого серця».
11:10 Х/ф «Випадково вагiтна».
13:00 Х/ф «Ой, матусi!» (16+).
14:45 «Правила виживання».
15:50,16:45,0:45 «Речдок».
18:00,1:40 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Слiдчий Горчакова».

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40,20:15 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
9:40 Битва версiй.
10:35 «На трьох». (16+).
12:45 Факти. День.
13:00,0:25 Дизель-шоу. (12+).
14:50 Х/ф «Крокодил Дандi». (16+).

16:40 Х/ф «Крокодил Дандi 2».
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
21:15 Т/с «Пес». (16+).
22:25 Х/ф «Черепашки-нiндзя 2».
1:45 Т/с «Володимирська, 15».

Новий канал

3:00,1:50 Зона ночi.
4:00 Абзац.
5:45,7:05 Kids` Time.
5:50 М/с «Хай живе король
Джулiан».
7:10 Т/с «Мерлiн».
10:40 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Затемнення». (16+).
13:00 Екси. (16+).
17:00,19:00 Гастарбайтери.
21:00 Х/ф «Сутiнки. Сага. Свiтанок:
частина 1». (16+).
23:10 Т/с «Загубленi». (16+).

СТБ

5:55 Моя правда. Iсторiя
українського шоу-бiзнесу.
Територiя «А».
6:50 Моя правда. Iсторiя
українського шоу-бiзнесу. Катя
Бужинська та Андрiй Кравчук.
7:45,23:50 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним. (16+).
9:35 МастерШеф. (12+).
14:30 Хата на тата. (12+).
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Т/с «За вiтриною», 11 с. (12+).
20:55 Т/с «За вiтриною», 12 с. (12+).
21:55 Т/с «Розлучниця», 3 с. (16+).
22:50 Т/с «Розлучниця», 4 с. (16+).
0:45 Т/с «Коли ми вдома».

Канал «Україна»

6:30,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30 Зоряний шлях.
9:30 Реальна мiстика.
13:50,15:20,3:30 Агенти
справедливостi. (12+).
18:00 Т/с «Таємницi». (12+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Специ», 4-6 с. (16+).
23:45,2:00 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
(16+).
1:30 Телемагазин.

ТК «Київ»

8:00,21:25 «Бойовi кораблi». (16+).
8:50,5:50 «Ситуацiя».
9:00,11:00,21:00,23:10,1:35,6:00
«Столичнi телевiзiйнi новини».
9:15,11:10 «Ранок у мегаполiсi».
12:00 Х/ф «Я помщуся».
14:35 «Концерт «Українська пiсня
року».
16:10 «Концерт П. Зiброва «В
епiцентрi кохання».
18:35 Х/ф «Мавзолей».
22:15,3:15 «Дике виживання».
(12+).
23:05 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:30 «Київ музика».
23:55 Х/ф «13 завдань». (16+).
1:55,4:00 «Життєвi iсторiї».
6:20 «Мультляндiя».
7:00 «Київськi iсторiї».
7:30 «Телемаркет».

Середа • 1 травня

UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:10,8:05,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,23:30,1:00,2:00,
4:10 Новини.
9:35 Х/ф «Як вийти замiж за
короля».
11:05 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи».
12:20 Д/с «Кухня По».
13:25 Д/с «Браво, шеф!»
14:25 Енеїда.
15:00,2:20 UA:Фольк. Спогади.
16:05 По обiдi шоу.
17:20,0:00,1:20,4:30,5:35 Погода.
17:30 Д/с «Супер Чуття».
18:00 Концерт Євгена Хмари
«Знамення».
19:30,1:30,3:40 Своя земля.
19:55 Д/с «Боротьба за
виживання».
20:30 Д/с «Дикi тварини».
21:25 Разом.
21:55 Д/с «Свiт дикої природи».
23:00 Схеми. Корупцiя в деталях.
0:05 Д/с «Неповторна природа».
0:30 Спiльно.

Канал «1+1»

6:25,7:15,8:05,1:45 «#ШоуЮри».
9:00 Комедiя «Останнiй москаль.
Судний день». (12+).
17:30 Комедiя «Dzidzio. Перший
раз». (12+).
19:30,5:40 «ТСН».
20:15 Комедiя «Кохання у великому
мiстi 3». (16+).
21:50 Комедiя «Навколо свiту за
80 днiв».
0:10 Комедiя «Свiнгери». (16+).

Iнтер

3:10 «Орел i решка. Шопiнг».
4:20 «Подробицi» - «Час».
5:05 «Top Shop».
5:35,23:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:10 Т/с «Султан мого серця».
11:10 Х/ф «Анж i Габрiєль».
13:00 Х/ф «Прикинься моїм
хлопцем». (16+).
14:45 «Правила виживання».
15:50,16:45,0:40 «Речдок».
18:00,1:35 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Слiдчий Горчакова».

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30 Студiя Вашингтон.
4:35 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40,9:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:35 «На трьох». (16+).
12:45 Факти. День.
13:00,0:20 Дизель-шоу. (12+).

14:50 Х/ф «Черепашки-нiндзя».
16:40 Х/ф «Черепашки-нiндзя 2».
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Секретний фронт.
21:15 Т/с «Пес». (16+).
22:25 Х/ф «Дiм Великої Матусi».
1:35 Т/с «Володимирська, 15».

Новий канал

3:00,1:45 Зона ночi.
3:50 Абзац.
5:35,6:55 Kids` Time.
5:40 М/с «Хай живе король
Джулiан».
7:00 Т/с «Мерлiн».
10:30 Х/ф «Сутiнки. Сага. Свiтанок:
частина 1». (16+).
12:50 Любов на виживання. (16+).
16:50 Хто зверху? (12+).
20:50 Х/ф «Сутiнки. Сага. Свiтанок:
частина 2». (16+).
23:00 Т/с «Загубленi». (16+).
1:40 Служба розшуку дiтей.

СТБ

5:55 Моя правда. Iсторiя
українського шоу-бiзнесу.
Територiя «А».
6:50 Моя правда. Ольга Сумська.
Без права на сльози.
7:50,23:50 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним. (16+).
9:40 МастерШеф. (12+).
13:25 Хата на тата. (12+).
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Т/с «За вiтриною», 13 с. (12+).
20:55 Т/с «За вiтриною», 14 с. (12+).
21:55 Т/с «Розлучниця», 5 с. (16+).
22:50 Т/с «Розлучниця», 6 с. (16+).
0:45 Т/с «Коли ми вдома».

Канал «Україна»

6:40,15:00,19:00,2:50 Сьогоднi.
7:40 Зоряний шлях.
9:30,3:40 Реальна мiстика.
13:30 Т/с «Кровна помста»
15:20 Т/с «Кровна помста». (12+).
17:50,20:00 Святкове шоу «Лiга
зiрок».
21:00 Т/с «Специ», 7-9 с. (16+).
23:45,2:00 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
1:30 Телемагазин.
4:45 Агенти справедливостi. (12+).

ТК «Київ»

8:00,21:25 «Бойовi кораблi». (16+).
8:50,5:50 «Ситуацiя».
9:00,11:00,21:00,23:10,1:35,6:00
«Столичнi телевiзiйнi новини».
9:15,11:10 «Ранок у мегаполiсi».
12:00 Х/ф «Мавзолей».
14:25 «Концерт М. Поплавського «Я
у тебе один».
16:00 «Ювiлейний концерт
Олександра Злотника «Мелодiї
життя».
19:00 Х/ф «Фатальнi обставини».
22:15,3:15 «Дике виживання».
23:05 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:30 «Київ музика».
23:55 Х/ф «Одержимiсть». (16+).
7:30 «Телемаркет».
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ОВЕН (21.03-20.04).
Вам доведеться напружено працювати, щоб досягти бажаного
успiху. Не соромтеся виявляти смiливiсть
i наполегливiсть. Ви перебуваєте в чудовій
фiзичнiй та iнтелектуальнiй формi, так що
максимально скористайтеся цiєю ситуацiєю. У кiнцi тижня вашої уваги зажадають
справи сiмейнi. I вони можуть йти врозрiз з вашими планами та очiкуваннями.
Найголовнiше - зберiгати спокiй i не робити поспiшних висновкiв.

РАК (22.06-22.07)
Обережнiше з екстравагантними
iдеями i пропозицiями. У понедiлок
або середу можливі прикрi перешкоди в справах i планах, однак ви зможете
швидко їх подолати. Четвер - один з найбiльш вдалих днiв тижня, ви багато встигнете вирiшити, i перед вами можуть вiдкритися новi можливостi. У вихiднi постарайтеся
не пiддаватися на спокусливi пропозицiї,
краще спокусіть кого-небудь самi. Можливi
приємнi звiстки або несподiваний успiх.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Ви нині, схоже, схильнi вважати, що свiт не оцiнив гiдно всi вашi
таланти i здiбностi. Домогтися визнання
i поваги вам допоможе не демонстрацiя
образи, а коректнiсть, терпiння i позитив.
Зосередьтеся на головному, iнакше через
другорядні дрiбниці можете втратити золоту рибку.

ЛЕВ (23.07-23.08)
На роботi можливi змiни на
вашу користь. Маєте всi шанси
добре заробити i пiднятися кар`єрними
щаблями. Приймайте рiшення виважено,
не поспiшайте хапати те, що доступнiше. I
це стосується як покупок, дiлових рiшень,
так i стосунків з людьми. Ставте себе на
мiсце партнера, це допоможе вам вирiшувати проблеми на роботi i вдома.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Розташування зiрок дасть вам можливiсть проявити свої найкращi
якостi та втілити мрiї. Представник протилежної статi, який у вас закоханий, зізнається у своїх почуттях. Постарайтеся ще на
початку тижня завершити розпочатi справи
i добре вiдпочити у вихiднi. Поїздки виявляться вдалими. Менше хвилюйтеся, бiльше
вiрте у свої сили.

ДІВА (24.08-23.09)
Вдалий тиждень для iнтелектуальної працi. У понедiлок не поспiшайте, робiть все неквапливо, якщо хочете уникнути помилок. У вiвторок краще
втриматися вiд активної дiяльностi i зайвих
контактiв. У вихiднi ваше домашнє господарство потребуватиме уваги та оновлення.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Вам необхiдно пiдвищити свiй
професiйний рiвень, набути нових знань, будьте готовi до змiн
на роботi i додатковим вимогам начальства.
Бажано бiльше часу проводити на самотi,
що буде корисно для вас i вашої кар`єри. Не
варто намагатися вирiшити чужi фiнансовi
проблеми.
СКОРПІОН (24.10-22.11)
На цьому тижнi зiрки не передрiкають труднощiв i стресiв,
настає помiтне потеплiння у ваших вiдносинах з Фортуною. Можливий
рiзкий кар`єрний рiст i значне збiльшення
зарплати. За будь-яких обставин ви зможете зберегти внутрiшнiй спокiй i позитивний настрiй i подiлитися ними з близькими. Це їм потрiбно.
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Гарний настрiй буде супроводжувати вас весь тиждень, а будьякi змiни виявляться на краще.
Тiльки не метушiться, дотримуйтесь послiдовності в будь-якій дiяльностi, щоб
уникнути непорозумiнь. У четвер можете
потрапити в ситуацiю, яка вже вiдбувалася з вами колись. Але накопичений досвiд
дозволить вам не тiльки безболiсно пережити повернення до минулого, але й отримати користь.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Настали одноманiтнi трудовi
буднi. Втiм, час зараз сприятливий
i для старту нових бiзнес-проектiв.
Не забувайте також про завершення старих справ, що накопичилися. У п`ятницю
не вiдкладайте на потiм те, що запланували
на цей день, саме зараз важливо не упустити
момент. Родичi, можливо, потребують вашої
допомоги. Проявiть турботу i такт.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
На цьому тижнi ймовiрна ситуацiя, коли нарештi здiйсненi плани
доведеться змінювати через новi
обставини. Не виключено, що слiд заздалегiдь домовитися про умови, на яких ви
це зробите. Не намагайтеся вирiшити свої i
чужi проблеми. У четвер цiкавiсть не доведе
до добра, постарайтеся стримуватися i не
втручатися в чужi справи.
РИБИ (20.02-20.03)
На цьому тижнi перш нiж що-небудь робити, подумайте. У понедiлок
не намагайтеся довести свою правоту, в цiй ситуацiї краще вiдступити. Життя
покаже, хто був правий. Рiзнi нездужання в
четвер наведуть вас на роздуми про необхiднiсть вести здоровий спосiб життя. У п`ятницю звернiть увагу на правильне i своєчасне
оформлення документiв. Суботу краще присвятити пасивному вiдпочинку.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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ПАНОРАМА ЖИТТЯ
Готували гостинці до Великодня своїми руками
У Карпатах кажуть: «Допоки пишуть писанки, доти буде світ, а коли перестануть, тоді світ скінчиться».

Працівники Центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді Бучанської міської ради організували майстер-клас із писанкарства для малюків, які перебувають на обліку Центру.

Д

ля юних писанкарів підготували
все необхідне для розпису, а також
пластикові яйця, на яких зручно практикуватися.
– Ми надали можливість діточкам
підійти до творчої роботи креативно,
– розповідає начальник Центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді
Олена Ренчка, – підготували не лише
фарби і пензлики, а й стрічки, вату
інші підручні матеріали, які допомогли
задіяти фантазію і створити свою унікальну писанку.

П

исанкарство – давня українська традиція розписувати (розфарбовувати) курячі яйця на Великдень. У громаді в дитячих садочках, центрах, школах, інших
закладах пройшли майстер-класи з цього стародавнього мистецтва, щоб потім, у
день Воскресіння Христового, подарувати рідним та близьким символи, які будуть
берегти і захищати. Адже яйця – символ життя, його початок, джерело, символ
християнського буття.

Активні члени учнівського самоврядування запросили в Центр
позашкільної роботи справжню
майстриню своєї справи Катерину Катеріну, яка навчила юнаків і
дівчат премудрощів розпису великодніх писанок.

Учні 3-Д класу Бучанський НВК
«СЗОШ І-ІІІ ступенів - ЗОШ І-ІІІ ступенів» №3 відвідали майстерню
Триквера до дня Великодня.
авдяки організації Олі Продан
дітвора змогла поринути в таке
мистецтво, як писанкарство.

З

Також діточки робили листівки з
вербовими гілочками, й брали участь
у вікторині на тему Великодня. Тож,
крім творчої роботи, захід був пізнавальним і дуже цікавим.
Задоволені результатом малюки під
дитячі пісні, що весело лунали з динаміків, куштували чай з печивом.
Усі дітки бажають особисто підготуватися до Великодня, тож соціальна
служба організувала майстер-класи
у всіх населених пунктах громади. У
Бучі та Луб’янці вони вже відбулися.
На черзі – Блиставиця і Гаврилівка з
Тарасівщиною.

Мрійники
Блиставиці

У Блиставицькій школі № 6 стартував проект «Великодні писанки»,
який вибрала більшість дітей серед чотирьох представлених на
обговорення проектів, присвячених Великоднім святам.
дже писанка – це неповторне багатство, безцінний скарб українців, яким треба пишатися та який
треба берегти. За реалізацію проекту
взялися педагог-організатор та діти самоврядування «Мрійники».

А
Н

аша молодь завжди дуже активна, адже вважає: «Активна неділя – запорука успішного тижня».

КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР

Бучанського цвіту – по всьому світу!

Вітаємо бучанку Наталку Шевчук з перемогою в номінації
«Краща жіноча роль першого плану» за роль Баби Прісі у
виставі «Зона» (Український театр у Фінляндії) серед аматорських театрів.

К

рім цього, із самого початку подій на сході разом з українцями
Фінляндії Наталка бере участь у волонтерській діяльності.
Дякуємо за талант, велике серце і любов до рідного краю.
Шлемо вітання всією громадою і бажаємо подальших творчих
успіхів!

ПЕРЕМОГА

Циркові гімнасти серед кращих

Вітаємо учасниць гуртка, який займається в Будинку культури на Склозаводській,
із перемогою!
івчатка брали участь у
Міжнародному фестивалі циркового мистецтва «Дивоцирк» у
м. Запоріжжі. Ось наші героїні:
Поліна Савицька, 11 років,
повітряна гімнастка на полотнах
– Диплом лауреата 2-го ступеня.
Юлія Радченко, 8 років, повітряна гімнастка на кільці –
Диплом лауреата 2-го ступеня.
Каріна Кос, 10 років, повітряна
гімнастка на петлях – Диплом лауреата 3-го ступеня.
Мирослава Мовчан, 7 років,
пластичний етюд, номер «Літо»
– Диплом лауреата 1-го ступеня.
Сміливі, сильні, рухливі, витончені й красиві – такі наші юні артисти цирку. Вони багато і наполегливо працюють і мають
гарний результат. Лише єдина проблема, як не банально, матеріальна. Тож, може, у нашій
громаді знайдеться меценат, який поважає цирк.
Нагадаємо, про гурток та їхнього найвідданішого тренера Ларису Ткачук ми розповідали у
№ 11 газети «БН».

Д

громади

Перетворюємо місто:
дерева, квіти і приємна
чистота навколо

НА СКЛОЗАВОДСЬКОМУ
МАСИВІ

Т

ут роботи не припиняються: капітальний ремонт підпірної стінки амбулаторії, новенькі асфальтові доріжки,
на алеях висаджують кущі форзиції і засівають їх травою.
Дощі й сонце «допоможуть» згодом
зробити цей мікрорайон міста більш
комфортним і ошатним.

Засяяло весняне тепле сонечко – і відразу на вулицях територіальної громади прокинулися рослини: зазеленіла
трава, засяяли кущі жовтої форзиції, розквітли на клумбах різнокольорові первоцвіти та багряні тюльпани, на
деревах з’явилися перші бруньки, абрикоси й вишні пишно вкрилися цвітом.

ДИТЯЧІ САДОЧКИ
В усіх закладах дошкільної освіти Бучанської міської об’єднаної територіальної громади провели акцію «Посади дерево». І серед них - ДНЗ № 6
«Яблунька». До доброї справи долучилися всі учасники освітнього процесу.
рацівники садочка разом з батьками та мешканцями прилеглих будинків плідно попрацювали: посадили
саджанці молодих дерев, перекопали
клумби, привели в належний санітарний стан виробничу та прилеглу територію, побілили бордюри, обкопали
дерева та посадили кущі, посіяли квіти
на клумбах, прибрали сміття, сухі гілки дерев у відведене для цього місце.

П

«К

ожна людина має своє відчуття прекрасного. Для когось
воно лише в спогляданні краси, а для
когось у праці, у насолоді від неї, –
написали на сторінці «Перлинки» у
соцмережі. – Уже другий рік поспіль
наш заклад бере активну участь в акції «Посади дерево». Спільними зусиллями батьків, колективу і дітей у
«Перлинці» з’явився фруктовий сад,
територія зазеленіла новими різноманітними кущами, які з роками забуяють зеленню, створять затишок. А ще
з нетерпінням чекатимемо на врожай
яблук, груш, слив, персиків, вишень,
абрикосів.

А

ктивні мешканці, які щиро люблять місто, теж попрямували на
вулицю – прибрати сміття, посадити
дерево, прикрасити клумбу.
Приємно, що багато людей зараз
гуртуються і наводять лад у лісі, парках, біля будинків, доглядають за рослинами.

В

икладачі Бучанської дитячої школи мистецтв ім. Л. Ревуцького,
працівники Центрального будинку культури, Будинку культури
на Склозаводській долучилися до
Бучанської весняної толоки.
«Ми українці завжди вирізнялися,
тим, що можемо згуртуватися, і це
просто наочний приклад, як це працює», – так вважають працівники
культури нашої громади.

ПОДЯКУВАЛИ ДРУЗЯМ
ЗА ОБЛАШТОВАНІ
СТАДІОНИ

«Щиро дякуємо за чергову допомогу
друзям-керівникам ТОВ «Техпромсервіс
ЛТД» Віталію Косенку та Анатолію
Бєлорукову, зварнику Василю Заіці та
його майстрам-помічникам, – написала
Наталія Бернацька. – Тепер жоден футбольний м’яч не пролетить, залізна огорожа стадіону «ПМК-Арена» полагоджена».
На «Ювілейному» зібрали «врожай»
газонної трави. Тож всі справи за чітким
планом виконано!

В

есняна толока в дитсадку «Горобинка» зібрала на відремонтованому подвір’ї
не лише дорослих, а й малечу.
Дітлахи долучилися з домашніми інструментами до посадки кущів і дерев. Ось
так і виростають мешканці міста, які любитимуть Бучу.
У дитсадку теж провели акцію
«Посади дерева», та долучили до праці на природі малюків, тому що вона
є найбільш цікавою для дошкільнят,
адже природа – джерело найяскравіших вражень для людини.

У

дитячому навчальному закладі «Козачок» з метою організації
безпечного, комфортного та цікавого
перебування дітей на спортивно-ігрових майданчиках за кошти міського
бюджету відбулася повна заміна всіх
старих пісочниць відкритого типу на
закритий та часткове встановлення
інших ігрових елементів.
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Четвер • 2 травня
UA:Перший

6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:35 Х/ф «Спiваюче дзвiнке
деревце».
11:00 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи».
12:15 Д/с «Кухня По».
13:15,14:30,4:30 РадiоДень.
13:45 Д/с «Неповторна природа».
14:15,3:30,5:35 Погода.
15:00 UA:Фольк. Спогади.
16:00 По обiдi шоу.
17:20 Д/с «Жива природа».
17:30 Д/с «Супер Чуття».
18:25,0:10,2:35 Тема дня.
19:25 #ВУкраїнi.
19:55 Д/с «Боротьба за виживання».
20:30 Д/с «Дикi тварини».
21:25,0:00,2:25 UA:Спорт.
21:50 Схеми. Корупцiя в деталях.
22:25 Д/с «Свiт дикої природи».
22:55 Нашi грошi.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,19:30,4:00 «ТСН».
9:30 «Одруження наослiп».
11:25,12:25 «Мiняю жiнку».
13:30 «Сiмейнi мелодрами 6».
14:30 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
20:15 Т/с «Слуга народу 2». (12+).
22:10 Комедiя «Таксi».

Iнтер

3:05 «Орел i решка. Шопiнг».
4:20 «Подробицi» - «Час».
5:05 «Top Shop».
5:35,23:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,17:40 Новини.

7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 Т/с «Султан мого серця».
11:00 Х/ф «З речами на вилiт!» (16+).
12:50 Х/ф «Щось не так з тобою».
14:45 «Правила виживання».
15:50,16:45,0:45 «Речдок».
18:00,1:40 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Слiдчий Горчакова».

7:10,23:50 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним. (16+).
9:00 МастерШеф. (12+).
14:00 Хата на тата. (12+).
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Т/с «За вiтриною», 15 с. (12+).
20:55 Т/с «За вiтриною», 16 с. (12+).
21:55 Т/с «Розлучниця», 7 с. (16+).
22:50 Т/с «Розлучниця», 8 с. (16+).

ICTV

Канал «Україна»

4:30 Студiя Вашингтон.
4:35 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Секретний фронт.
12:45,15:45 Факти. День.
13:15,16:20,21:15 Т/с «Пес». (16+).
16:50 Х/ф «Дев`ять ярдiв 2». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Антизомбi.
22:25 Х/ф «Дiм Великої Матусi 2».

Новий канал

3:00,1:55 Зона ночi.
3:40 Абзац.
5:35,7:25 Kids` Time.
5:40 М/с «Хай живе король
Джулiан».
7:30 Т/с «Мерлiн».
11:00 Х/ф «Сутiнки. Сага. Свiтанок:
частина 2». (16+).
13:10 Хто проти блондинок. (12+).
17:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Час». (16+).
23:00 Т/с «Загубленi». (16+).

СТБ

6:15 Моя правда. Джамала.

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.
11:30,3:45 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00 Т/с «Таємницi». (12+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Специ», 10 i 11 с. (16+).
23:20 Контролер.
0:00,2:15 Т/с «CSI. Мiсце злочину».

ТК «Київ»

П`ятниця • 3 травня
UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,18:00,21:00,
23:30,1:55,5:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:35 Х/ф «Король Дроздобород».
11:00 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи».
12:15 Д/с «Кухня По».
13:15,14:30,1:20,4:30 РадiоДень.
13:45 Д/с «Неповторна природа».
14:15,1:15,3:35,5:35 Погода.
15:00 UA:Фольк. Спогади.
16:00 По обiдi шоу.
17:20 Д/с «Жива природа».
17:30 Д/с «Супер Чуття».
18:25,0:25,2:40 Тема дня.
19:25 Перший на селi.
19:55 Д/с «Боротьба за
виживання».
20:30 Д/с «Дикi тварини».
21:25,0:00,2:15 UA:Спорт.
22:00 Перша шпальта.
22:25 Д/с «Свiт дикої природи».
23:00 #ВУкраїнi.
3:40 Букоголiки.
4:05 Спiльно.
5:40 Телепродаж.

Канал «1+1»

8:00,0:35 «Поради лiкаря».
8:50,20:20,1:20,3:10,5:50 «Ситуацiя».
9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:0
0,21:00,23:00,1:30,3:45 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
9:15 «Ранок у мегаполiсi».
11:10 «Стежина вiйни». (16+).
12:00,13:10,17:10,19:20 «Київ Live».
15:15 «Депутатська приймальня».
16:10,23:45 «Дике виживання».
(12+).
20:30 «Прогулянки мiстом».
21:25 «Бойовi кораблi». (16+).
22:30 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:20,3:20 «Київ музика».

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,19:30 «ТСН».
9:30 «Одруження наослiп».
11:15,12:30 «Мiняю жiнку».
13:30 «Сiмейнi мелодрами».
14:30 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
20:15,22:15 «Лiга смiху».
0:15 «Київ Вечiрнiй».

ICTV

18:20 Х/ф «Люди Iкс: Днi минулого
майбутнього». (16+).
21:00 Х/ф «Люди Iкс: Апокалiпсис».
0:00 Х/ф «Легiон». (18+).

Iнтер

3:10 «Орел i решка. Шопiнг».
4:25 «Подробицi» - «Час».
5:10 «Top Shop».
5:40,23:15 «Слiдство вели...» з Л.

Каневським».
7:00,8:00,9:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 Т/с «Султан мого серця».
11:00 Х/ф «Немає сексу - немає
грошей». (16+).
12:50 Х/ф «Любов без пересадок».
14:45 «Правила виживання».
15:50,16:45,1:00 «Речдок».
18:00,2:40 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Х/ф «Вижити серед вовкiв».

ICTV

4:00 Скарб нацiї.
4:10 Еврика!
4:15 Служба розшуку дiтей.
4:20 Студiя Вашингтон.
4:25 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Антизомбi.
12:45,15:45 Факти. День.
13:15,16:20 Т/с «Пес». (16+).
16:40 Т/с «Юрчишини».
18:45,0:50 Факти. Вечiр.
20:10,21:35 Дизель-шоу. (12+).
22:50 «На трьох». (16+).

Новий канал

3:00 Зона ночi.
3:50 Абзац.
5:25,6:45 Kids` Time.
5:30 М/с «Хай живе король
Джулiан».
6:50 Т/с «Мерлiн».
8:40 Пацанки. Нове життя. (16+).
15:00 Х/ф «План гри».
17:10 Х/ф «Мiстер Крутий». (16+).
19:00 Х/ф «Шпигун по сусiдству».
20:50 Х/ф «Шпигун, який мене
кинув». (16+).
23:00 Х/ф «Встигнути за
Джонсами». (12+).

1:10 Х/ф «Недiля». (12+).

СТБ

6:15,18:00 Хата на тата. (12+).
11:45,20:00 Холостяк. (12+).
14:05 Х/ф «Олександр i жахливий
день».
15:55 Х/ф «Знахар».
22:55 Холостяк. Як вийти замiж.
23:55 Т/с «Коли ми вдома».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,2:50 Зоряний шлях.
11:30,3:45 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Агенти справедливостi.
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00 Т/с «Таємницi». (12+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Специ», 12 i 13 с. (16+).
23:20 По слiдах.
0:00 Т/с «CSI. Мiсце злочину». (16+).
1:45 Телемагазин.
2:15 Контролер.

ТК «Київ»

8:00,0:35 «Школа права».
8:50,20:20,1:20,3:10,5:50
«Ситуацiя».
9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,2
1:00,23:00,1:30,3:45,6:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
9:15 «Ранок у мегаполiсi».
11:10 «Бойовi кораблi». (16+).
12:00,13:10,17:10,19:20 «Київ Live».
15:15 «Депутатська приймальня».
16:10,23:45 «Дике виживання».
20:30 «Якiсне життя».
21:25 «Київ Live. Пiдсумки».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:20,3:20 «Київ музика».
1:50,4:05 «Життєвi iсторiї».
6:20 «Мультляндiя».
7:00 «Прогулянки мiстом».
7:30 «Телемаркет».

Субота • 4 травня
UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:10 М/с «Гон».
6:30,7:10,8:05,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,23:30,1:00,2:00,
4:10 Новини.
9:30 Країна на смак.
10:35 Х/ф «Ганс, Рьоклє i чорт».
12:25 Хто в домi хазяїн?
12:50 Х/ф «Пармська обитель», 1 с.
14:50 XVII Мiжнародний турнiр
зi спортивної гiмнастики Ukraine
International Cup.
17:45 Спiльно.
18:15 Т/с «Iмперiя». (16+).
19:55 Д/с «Iмперiя».
21:25 Розсекречена iсторiя.
22:25 Д/с «Погляд зсередини».
0:00,1:20,4:30,5:35 Погода.
0:05 Д/с «Неповторна природа».
0:30 #ВУкраїнi.

Канал «1+1»

6:00,23:25,0:25 «Свiтське життя».
6:45 «Грошi».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 «Свiт навиворiт 5».
11:20,12:25,13:25,14:25,15:20 «Свiт

навиворiт 4: В`єтнам».
16:35,21:30 «Вечiрнiй квартал».
18:30,3:50 «Розсмiши комiка. Дiти».
19:30 «ТСН».
20:15 «Українськi сенсацiї».

Iнтер

4:10 «Орел i решка. Морський
сезон 3».
4:55 «Top Shop».
5:25 Мюзикл «Сорочинський
ярмарок».
7:00 «Слово Предстоятеля».
7:10 «Чекай на мене. Україна».
9:00 «Шiсть соток».
10:00 «Готуємо разом. Випiчка».
11:00 Х/ф «Дачна подорож сержанта
Цибулi».
12:30 Х/ф «Солдат Iван Бровкiн».
14:15 Х/ф «Iван Бровкiн на цiлинi».
16:10 Т/с «Султан мого серця»
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Любов i пристрасть.
Далiда».
23:00 «Творчий вечiр Фiлiпа
Кiркорова», ч. 1.
1:00 Х/ф «Арфа для коханої». (16+).
2:30 «Подробицi» - «Час».

БЛАНК ПЕРЕДПЛАТИ НА 2019 РІК

4:50 Скарб нацiї.
5:00 Еврика!
5:10 Факти.
5:35 Бiльше нiж правда.
7:20 Я зняв!
9:10 Дизель-шоу. (12+).
10:35,13:00 Т/с «Юрчишини».
12:45 Факти. День.
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Три iкси». (16+).
21:30 Х/ф «Три iкси 2: Новий
рiвень». (16+).
23:30 Х/ф «Роллербой». (18+).

СТБ

6:10,16:35,22:15 Хата на тата. (12+).
7:55 Страва честi. (12+).
8:55 Т/с «За вiтриною», 9-16 с.
19:00 МастерШеф. Професiонали.

Канал «Україна»

6:30 Т/с «Специ», 1 с. (16+).

ТК «Київ»

8:30,7:00 «Сiм`я+1».
9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,21:00,2
3:15,1:25,3:30 «Столичнi телевiзiйнi
новини».

9:15,11:10 «Ранок у мегаполiсi».
12:00 «Якiсне життя».
12:30 «Зiрковий смак».
13:10,1:45 «Gorod «S».
15:10 «Концерт М. Поплавського
«Юний орел».
17:10 «Стежина вiйни». (16+).
18:15 Х/ф «Незрiвнянний».
21:25 Х/ф «Знайди мене, якщо
зможеш». (16+).
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:35 «Київ музика».

Недiля • 5 травня

Новий канал

3:15,1:50 Зона ночi.
6:00 М/с «Лунтiк».
6:55,8:15 Kids` Time.
7:00 М/с «Хай живе король
Джулiан».
7:50 М/с «Том i Джерi шоу».
8:20 Ревiзор. Магазини.
10:10 Таємний агент.
11:30 Таємний агент. Пост-шоу.
13:10 Гастарбайтери.
15:10 Хто зверху? (12+).
17:10 М/ф «Три богатирi на дальнiх
берегах». (16+).

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30 Т/с «Специ», 2-9 с. (16+).
15:20 Т/с «Специ», 10 с. (16+).
16:00 Т/с «Скляна кiмната», 1-3 с.
20:00 Т/с «Скляна кiмната».
21:00 Х/ф «Шiсть днiв, сiм ночей».
23:00 Т/с «Буду вiрною дружиною»,

UA:Перший

6:00 М/с «Гон».
6:30,7:10,8:05,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,23:30,1:00,2:00
,4:10 Новини.
9:30 Х/ф «Пармська обитель», 1 с.
11:40 Д/с «Супер Чуття».
12:20 Д/с «Кухня По».
13:25,0:05 Д/с «Неповторна
природа».
13:55 #ВУкраїнi.
14:25 Перший на селi.
15:00 UA:Фольк. Спогади.
16:00 Країна на смак.
17:15 Д/с «Мегаполiси».
18:15 Т/с «Iмперiя». (16+).
19:55 Д/с «Iмперiя».
21:30 Концертна програма.
23:10,1:30,3:40 Своя земля.
0:00,1:20,4:30,5:35 Погода.
0:30 Букоголiки.
2:25 По обiдi шоу.
3:15 Д/с «Аромати Грецiї».
4:40 Розсекречена iсторiя.
5:40 Телепродаж.

Канал «1+1»

6:00 «ТСН».
6:35 М/ф.
6:45 «Українськi сенсацiї».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:45,10:45,4:05 «Свiт навиворiт 4:
В`єтнам».
11:45 Комедiя «Острiв везiння».
(16+).
13:15 Комедiя «Навколо свiту за
80 днiв».
15:30 Комедiя «Таксi».
17:40 Комедiя «Пiдняти перископ».
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 Комедiя «Скажене весiлля».
(12+).
22:50 Комедiя «Фейковi копи».
(18+).
0:45 «Лiга смiху».
2:30 Комедiя «Острiв везiння».

Iнтер

3:00 Мюзикл «Сорочинський
ярмарок».
4:20 «Орел i решка.
Перезавантаження 3».
5:45 Х/ф «Любов i пристрасть.
Далiда».

8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Мегаполiси».
11:00 «Орел i решка. Морський
сезон 3».
12:00 Х/ф «Прогулянка по
Бангкоку». (12+).
14:00 Т/с «Не жiноча робота», 9-12
с. (12+).
18:00 Х/ф «Охоронець для дочки».
(16+).
20:00 «Подробицi».
20:30 «Правила виживання».
22:00 «Творчий вечiр Фiлiпа
Кiркорова», ч. 2.
0:00 «Речдок».

ICTV

4:35 Скарб нацiї.
4:45 Еврика!
4:50 Факти.
5:15 Громадянська оборона.
7:00 Антизомбi.
8:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12:30,13:00 Х/ф «Дев`ять ярдiв 2».
(16+).
12:45 Факти. День.
14:40 Х/ф «Три iкси». (16+).
16:50 Х/ф «Три iкси 2: Новий
рiвень». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Три iкси 3:
Реактивiзацiя». (16+).
21:05 Х/ф «Робiн Гуд». (16+).
23:40 Х/ф «Каратель: Територiя
вiйни». (16+).
1:35 Т/с «Кримiнолог». (16+).

Новий канал

3:00 Зона ночi.
4:50 СтендАп шоу.
5:45,7:55 Kids` Time.
5:50 М/с «Хай живе король
Джулiан».
7:40 М/с «Том i Джерi шоу».
8:00 Х/ф «Артур i помста
Урдалака».
9:50 Х/ф «План гри».
12:00 М/ф «Три богатирi на дальнiх
берегах». (16+).
13:20 Х/ф «Люди Iкс: Днi минулого
майбутнього». (16+).
16:00 Х/ф «Люди Iкс: Апокалiпсис».
(16+).
18:50 Х/ф «Люди Iкс: Початок.
Росомаха». (16+).
21:00 Х/ф «Росомаха:

Безсмертний». (16+).
23:20 Х/ф «Бої без правил». (18+).
1:50 Х/ф «Легiон». (18+).

СТБ

5:20,8:05,9:55 Хата на тата. (12+).
7:05 Холостяк. Як вийти замiж.
(12+).
9:00 Страва честi. (12+).
15:45 МастерШеф. Професiонали.
(12+).
19:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
21:00 Один за всiх. (16+).
22:10 Я соромлюсь свого тiла. (16+).

Канал «Україна»

6:30 Сьогоднi.
7:30 Зоряний шлях.
9:45 Т/с «Скляна кiмната».
13:25 Т/с «Аметистова сережка».
17:00 Т/с «Тайсон», 1 i 2 с.
19:00,5:30 Сьогоднi. Пiдсумки з
Олегом Панютою.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Тайсон».
23:00 Т/с «Все повернеться», 1-3
с. (12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Все повернеться». (12+).
3:10 Iсторiя одного злочину. (16+).

ТК «Київ»

8:00 «Зiрковий смак».
8:30 «Шеф-кухар країни».
9:00,11:00 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
9:15,11:10 «Ранок у мегаполiсi».
12:00 Х/ф «Незрiвнянний».
14:25 «Вiкно в Європу».
14:50 «А. Матвiйчук «Ювiлей на
Полустанку любовi».
18:35 Х/ф «Англiєць в Iндiї».
21:00,1:50 «СТН-тижневик».
21:30,2:20,7:00 «СТН-спорттижневик».
21:50 Х/ф «Падiння останньої
iмперiї». (16+).
23:40 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:45,4:20 «Київ музика».
0:10 Х/ф «Знайди мене, якщо
зможеш». (16+).
2:40 «Gorod «S».
4:45 «Життєвi iсторiї».
6:20 «Мультляндiя».
7:30 «Телемаркет».

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ
ПОСАДИ ДИРЕКТОРА центрального
БУДИНКУ КУЛЬТУРИ

Прийом документів для участі в конкурсі та формування конкурсної комісії
здійснюються протягом 30 днів з дня оголошення конкурсу.
Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради оголошує
конкурс на посаду директора Центрального будинку культури.
Вимоги до кандидата:
−− повна вища освіта;
−− стаж роботи у сфері культури не менше трьох років;
−− володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними
якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові
обов’язки;
−− досвід роботи на керівних посадах в органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності не менше трьох
років.
Для участі в конкурсі необхідно:
• подати заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних
даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
• автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і
місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому
числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність
судимості;
• копію документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;
• два рекомендаційні листи довільної форми;
• мотиваційний лист довільної форми;
• проект програми розвитку Будинку культури на один і п’ять років.
Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.
Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.
Зазначені документи надсилаються на поштову адресу та електронну адреси:
08292, м. Буча, вул. Героїв Майдану, 15, відділ культури національностей та релігій Бучанської міської ради, kulturabucha@ukr.net
Довідки за телефоном: (04597) 2 50 06
Дата початку приймання документів: 25 квітня 2019 року;
Дата початку формування конкурсної комісії: з 25 квітня 2019 року;
Відповідно до вимог статті 21 Закону України «Про культуру» відділ культури
приймає пропозиції від громадських організацій у сфері культури відповідного
функціонального спрямування щодо кандидатів до складу конкурсної комісії.
Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я Болванець Геннадій Романович,
вважати недійсним.
Втрачене посвідчення водія, видане на ім’я Болванець Геннадій Романович,
вважати недійсним.
Втрачене приписне свідоцтво № 43/2, видане 18.02.2003 р. Ірпінським МВК
Київської області на ім’я Давиденко Олександр Вікторович, вважати недійсним.
Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я Самойлов Владислав
Анатолійович, вважати недійсним.
Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї АІ 030837 на ім’я Кононко
Тарас Дмитрович, вважати недійсним.
Про намір встановлення меж земельної ділянки
03 травня 2019 року о 12:00 відбудеться встановлення межових знаків та винесення в натуру меж земельної ділянки за адресою: Київська область, місто Буча,
вул. Яснополянська, № 34-Ж, кадастровий номер 3210945300:01:047:0127.
Просимо власників та землекористувачів суміжної ділянки з’явитися для погодження меж та встановлення межових знаків.

ВАЖЛИВО!

Інформація для учасників АТО!
Кабінет Міністрів України 12 липня 2017 року ухвалив Постанову
№ 497 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
здійснення заходів із психологічної
реабілітації учасників АТО», згідно
з якою психологічна реабілітація
учасників АТО (УБД та/або інвалідів
війни) здійснюється на підставі тристороннього договору між ветераном, органом соціального захисту
населення та суб’єктом надання послуг із психологічної реабілітації.

У

часник АТО може самостійно обрати реабілітаційну установу для
проходження реабілітації, після цього звертається з відповідною заявою
до УПСЗН за місцем реєстрації або
фактичного місця проживання, де
перевіряється заклад на відповідність
встановленим вимогам. До заяви до-

дається копія посвідчення УБД/ІВ та
копія документа, що підтверджує безпосередню участь в АТО.
Після цього укладається тристоронній договір, який передбачає безготівкове перерахування коштів суб’єктам
реабілітації за надані послуги, після
підписання відповідного акта. При
цьому гранична вартість реабілітаційних послуг визначається щороку
Мінсоцполітики.
За більш детальною інформацією
учасники бойових дій та інваліди війни, які брали безпосередню участь
в антитерористичній операції, жителі м. Буча, можуть звернутись в
Управління праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, яке
розташоване за адресою: бульв. Б.
Хмельницького, 5/5-а, в каб. № 6 та/або
за тел. 49-903.

З 2 травня вступають у дію нові
рахунки для сплати ЄСВ

З 2 травня 2019 року вступають у дію нові небюджетні рахунки 3719, відкриті на ім’я територіальних органів Державної фіскальної служби України, для сплати коштів єдиного внеску та фінансових санкцій у зв’язку з
проведенням реорганізації територіальних органів ДФС.
вертаємо увагу, що до 26.04.2019 діють старі рахунки 3719, відкриті на ім’я
територіальних органів Державної фіскальної служби України.
Нагадаємо, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
перенесення робочих днів у 2019 році» від 10.01.2019 № 7-р у квітні поточного
року вівторок 30 квітня перенесено на суботу 11 травня, тобто останній день
сплати нарахованих податкових зобов’язань з податків і зборів припадає на вихідний день 30 квітня 2019 року. Нормами податкового кодексу України не передбачено перенесення термінів слати податків і зборів (п.57.1 ст.57 Кодексу), тому
сплату нарахованих поточних податкових зобов’язань необхідно здійснити не
пізніше 26 квітня 2019 року.
ГУ ДФС у Київській області

З

Деклараційна кампанія-2019 триває!

Час декларувати доходи!

Декларування доходів пов’язане з виконанням платниками податків
вимог Податкового кодексу України, згідно з яким громадяни зобов’язані подати та/або мають право подати річну податкову декларацію про
майновий стан і доходи для отримання податкової знижки.
одаткова декларація про майновий стан і доходи, отримані громадянами у
2018 році, подається до 1 травня поточного року, а для тих громадян, які
бажають отримати податкову знижку, – упродовж всього року.
Декларація подається громадянами до ДПІ за місцем реєстрації.
За попередніми підсумками деклараційної кампанії 2019 року до Ірпінського
управління ГУ ДФС у Київській області було подано 860 декларацій на загальну
суму доходу 148989,3 тис. грн, визначено податкових зобов’язань з податку на
доходи фізичних осіб в сумі1398,6 тис. грн. Найбільшу кількість декларацій подано громадянами, які отримували дохід у вигляді спадщини та дарування, подано 65 декларації, сума доходу склала 10987,9 тис. гривень. За наслідками цьогорічної деклараційної кампанії 13 мільйонерів подали податкову декларацію про
отримані доходи у 2018 році. Вони задекларували 38841,2 тис. грн доходу.
Шановні громадяни! Декларацію про майновий стан та доходи ви маєте подати до 02 травня 2019 року до Ірпінської ДПІ Ірпінського управління ГУ ДФС у
Київській області за адресою – м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а, Центр обслуговування платників Ірпінської ДПІ Ірпінського управління ГУ ДФС у Київської області.
Довідки за телефоном: 045-97- 60-026
Ірпінське управління ГУ ДФС у Київській області

П

Про намір встановлення меж земельної ділянки
25 квітня 2019 року о 16:00 відбудеться встановлення межових знаків та винесення в натуру меж земельної ділянки за адресою: Київська область, місто
Буча, вул. Леха Качинського (поруч із земельною ділянкою кадастровий номер
3210945300:01:035:0230).
Просимо власників та землекористувачів суміжної ділянки з’явитися для погодження меж та встановлення межових знаків.

ГРОШІ

Великдень цього року обійдеться на 8% дорожче
У ніч із суботи на неділю віряни понесуть до церкви великодній кошик,
щоб під час служби освятити його.
свячену їжу не можна викидати. Її потрібно з’їсти за великоднім столом,
поділитися з родичами й сусідами або роздати нужденним.
У наш великодній кошик ми поклали: дві паски вагою по 550 грам кожна, які
випікали вдома; десяток крашанок; по 400 г буженини й сала; 400 г твердого
сиру та 200 г вершкового масла; 250 г хріну, а також 0,7 літра вина.
Придбали ці продукти за середніми цінами статистики та великих продуктових мереж.
Паска домашня, 2 штуки по 550 г кожна. За рік паска подорожчала на 7%.
2018 рік – 73,2 грн; 2019 рік – 78,3 грн.
Яйця, десяток. За рік яйця подешевшали, за даними статистики, на 17%.
Минулий рік – 27,3 грн; 2019 рік – 22,7грн.
Буженина, 400 г. За рік буженина у великих продуктових мережах подорожчала на 12%.
2018 рік – 96,8 грн; цей рік – 108,3 грн.
Сало, 400 г. Як свідчить Держстат вартість зросла на 7%.
Минулоріч – 28,6 грн; 2019 рік – 30,6 грн.
Сир твердий, 400 г. За рік його ціна в торговельних мережах зросла на 10%.
2018 рік – 75,4 грн; 2019 рік – 83,2 грн.
Вершкове масло, 200 г. Офіційні дані свідчать про подорожчання на 10%.
2018 рік – 36,5 грн; 2019 рік –
40,3 грн.
Хрін, 250 г. За рік вартість хріну в гіпермаркетах збільшилася на 7%.
У минулому році – 8,9 грн; зараз – 9,5 грн.
Вино, 0,7 л. За рік зростання, за статистикою, становить менше 9%.
2018 рік – 59,2 грн; 2019 рік – 64,3 грн.
Так, за рік ВЕЛИКОДНІЙ КОШИК зріс у ціні менше ніж на 8%, із 406 грн у
2018 році до 437 грн у цьому.

О

Втрачене посвідчення дитини з інвалідністю ААГ № 045604 від 25.02.1916 р. на
ім’я Томчанінова Ольга Валеріївна, вважати недійсним.
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Спорт
ОСВІТА

Заняття в проекті
від фонду Кличка
Учитель фізичної культури Бучанського НВК № 2 І.Л. Пасічник
взяла участь у Всеукраїнському
спортивному проекті «Посилка
успіху» від Klitschko Foundation
за підтримки фундації UEFA
Foundation for Children.
аняття
відбувалися
в
Олімпійському навчально-спортивному центрі «Конча Заспа». Три
дні всі мали можливість слухати цікаві лекції на важливі теми харчування, булінгу, мотивації, психології,
гендеру в спорті від чудових спікерів.

Кубок Дукендо-карате
в нашій громаді!

21 квітня 2019 року відбувся Дев’ятий Відкритий Чемпіонат Києва з Дукендо-карате. Від Бучанської територіальної громади брали участь 13 дітей.

З

Під час тренінгу був і обмін досвідом, і робота в групах з менторами,
рефлексія, спілкування з учителями з
усієї України, психологічні вправи, а
також автограф від Олександра Усика.
Наступним етапом для всіх учителів буде проведення спортивного
свята та тренінгу у своїй рідній школі.

«Бронзові»
молоді туристи
навчаються в
нашій школі

Департамент освіти і науки КПНЗ
«Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та
військово-патріотичного виховання» провів відкриті змагання
з техніки пішохідного туризму на
командній дистанції «крос-похід»
серед учнівської молоді м. Києва.
а дистанції ІІ класу складності
(середня вікова група) 3 місце посіла команда учнів Бучанського НВК
«СЗОШ І-ІІІ ст.-ЗОШ І-ІІІст.» №4.

Н

Н

аша команда виборола третє командне місце за результатами отриманих медалей спортсменами Бучі та
Ворзеля.
Чемпіон світу з карате шіфу Геворг
Бадалян вручив кубок і диплом представнику команди – академіку, професору з бойових мистецтв, доктору пси-

хологічних наук, доктору богословських
наук Тарасу Шевченку.
Загалом у чемпіонаті спарингувалися
174 учасники віком від шести до 18 років.
– Щиро дякуємо кожному вихованцю за плідну роботу над самим собою і
вітаю з досягненнями, – звернувся до
спортсменів Тарас Шевченко.

Бронзові призери Ольга Базанова,
Олександра Кухельна, Єгор Іщук,
Софія Купка, Анастасія Дунаєва,
Дар’я Овчаренко виконали ІІІ спортивний розряд.

Юні олімпійці

У фіналі обласного спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя» –
команда школи № 3 «Лідер».
За підсумками чотирьох видів випроідповідно до Положення про
Київський обласний спортивно-ма- бувань команда «Лідер» продемонструсовий захід «Олімпійське лелеченя», вала найкращий результат та вийшла
протягом 13-20 квітня у п’яти зонах об- у фінал з першого місця, залишивши
ласті пройшли півфінальні обласні зма- позаду команди з Пісківки, Вишгорода,
гання цього спортивно-масового заходу. Іванкова та Бородянки.
Вітаємо команду Бучанського НВК
Бучанську об’єднану територіальну
громаду представляла команда «Лідер» I-III ст. №3 та педагогів закладу, які
Бучанського НВК I-III ст. №3, яка свої були залучені до підготовки команди,
старти провела в смт Пісківка. З 10 ко- та бажаємо успіхів у фіналі, який відманд, які відповідно до розподілу на будеться 18 травня на базі санаторію
групи мали право змагатися за вихід у «Чайка» Богуславського району.
фінал, на змагання прибули п’ять.

В

ОБМІН ДОСВІДОМ

Футбол з метою
розвитку

У Конференц-готелі Зелена Буча
розпочався семінар для менеджерів і лідерів волонтерів аматорських футбольних клубів за
проектом «11х11 чемпіонів. Футбол заради розвитку молоді та
регіонів».

«Меліоратор» знову святкує перемогу! «Всесвітній біг
Бучанська команда очолила актуальний турнірний реєстр футбольного
заради гармонії
Чемпіонату Київщини-2019 завдяки третій перемозі поспіль.
Також не зміг взяти участь в поєдинта миру»
ку Масник, який відчував дискомфорт

У

Б

лизько 50 футбольних спеціалістів з усієї України протягом чотирьох днів перейматимуть досвід
розвитку аматорських футбольних
клубів від німецьких менеджерів.

третьому турі бучанську команду приймав «Любомир», Ставище. Гра проходила на новому та дуже симпатичному
стадіоні КНУ ім. Шевченка. Поєдинки з
молодими ставищенцями завжди проходять нелегко, і фізична готовність і тактичний вишкіл нашого суперника не викликають сумнівів.
Не став виключенням і суботній двобій. Велику занепокоєність в таборі
«Меліоратора» викликала відсутність
нашого незмінного капітана та голкіпера Юрія Яковчука, але, забігаючи наперед, зазначимо, що свій дебют, 18-річний
Дмитро Самсоненко провів впевнено, і за
весь поєдинок «Любомир» лише раз мав
гарну нагоду для голу: прудконогий втік
від Нестерчука, але наш голкіпер вміло
скоротив кут обстрілу, і м’яч влучив в зовнішній бік сітки воріт.

в коліні перед грою, його вдало замінив
Ярослав Гайдук.
Приємно констатувати, що на своїх флангах повністю господарювали
Скуратівський та Гарасюта. Саме ця
парочка й створила гол: на 39-й хвилині Романа кинув в прорив Мар’євич,
Гарасюта втік по флангу, вдало навісив, а
там Олег Скуратівський головою спрямував м’яч під поперечину.

23 квітня жителі регіону долучилися до факельної естафети.

«В
В подальшому червоно-чорні домінували і створили кілька вдалих нагод для
збільшення переваги, але поперечина, після удару Скуратівського, захисник, після
пострілу Петрука, та голкіпер, після удару
Басалкевича, почергово не дали втілити
територіальну перевагу в гол.
Отже, мінімальна перемога 1:0 з максимальним доробком в 9 пунктів після трьох
турів для бучанців.

сесвітній біг заради гармонії та
миру» – це міжнародна естафета,
яка проводиться з метою поширення
ідеалів дружби і гармонійного співіснування народів у світі. Символом гармонії
і єднання є палаючий факел, який бігуни
передають один одному з рук у руки.
Дистанція 25-27 км. Торік бігли 21
км. Цього разу діапазон: Ірпінь - Буча Гостомель.
Група бігунів складається з 35 чоловік.
Школярі заздалегідь проходять медогляд
та отримують довідки про належний
стан здоров’я.
Бучанська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 зустріла бігунів, вишикувавшись на лінійці.

Здоров’я

Зроби
вакцинацію,
захистися від
інфекційних
захворювань

Вакцинація безкоштовна, доступна і важлива.
ротягом цього тижня триває Всесвітній день імунізації.
Комунальне некомерційне підприємство «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бучанської
міської ради теж долучається до цього
важливого заходу. І сьогодні, 25 квітня, о 17:00 на Київській площі медичні працівники проведуть акцію
«Вакцинація – це захист від інфекційних захворювань».
– Весь світ зорієнтований на доказові стандарти в медицині та профілактику захворювань, – повідомила головний лікар КНП «Бучанський центр
первинної медико-санітарної допомоги» Оксана Джам. – Вакцинація є саме
тим профілактичним напрямом, який
допоможе уникнути смертельно небезпечних інфекційних хвороб.
Нагадаємо, що щеплення необхідно
робити не лише дітям, а й дорослим.
Зокрема від дифтерії та правця один

П

Очікувана тривалість життя українців на 10 років нижча, аніж жителів
розвинених країн Європи, і показники здоров’я українців стабільно погіршуються впродовж останніх років, зазначають експерти. Одна з основних причин – неправильне харчування. Тому Міністерство охорони
здоров’я розробило рекомендації щодо здорового харчування дорослих і закликає українців дотримуватися простих правил, які дають змогу зберегти здоров’я й жити довше.

раз на 10 років. Лікарі повідомили, що
в Бучі АДП-М вакцина є у достатній
кількості, щеплення безкоштовне.
До речі, НЕЩОДАВНО БУЛО ДВА
ВИПАДКИ ЗАХВОРЮВАННЯ У
НАШОМУ РЕГІОНІ:
– у Коцюбинському невакцинована
людина захворіла на дифтерію (від цієї
хвороби приблизно 50% смертності
хворих);
– у Гостомелі дворічна нещеплена
дитина захворіла на правець, дуже
важкий перебіг захворювання, майже
місяць перебувала на апараті штучної
вентиляції легень.
Оксана Джам також закликала доросле населення щепитися та пояснила, як це просто зробити: необхідно
звернутися до терапевта або сімейного лікаря, з яким підписано декларацію. Лікар проведе попередній огляд,
з’ясує, чи немає протипоказань і направить безпосередньо в кабінет щеплень для проведення маніпуляції.

Скільки годин треба спати
і чим небезпечне недосипання

Недосипання може призвести до збільшення ваги, проблем із серцем і навіть депресії. Розповідаємо, скільки часу треба спати дітям і дорослим і як
поліпшити сон.
СКІЛЬКИ ГОДИН ТРЕБА СПАТИ
ДІТЯМ І ДОРОСЛИМ
Cон – основна складова здорового способу життя. Дорослі мають регулярно cпати сім або більше годин на добу. Декому,
зокрема молодим людям та особам із хронічними захворюваннями, необхідно навіть більше – дев’ять годин сну. Лише невеликій кількості людей достатньо спати
менше шести годин на добу. Це зумовлено
генетичними факторами.
ЧОМУ СЛІД СПАТИ БІЛЬШЕ 7 ГОДИН
НА ДОБУ
Якщо ви спатимете менше семи годин,
то підвищите ризик розвитку хронічних
захворювань, зокрема:
−− діабету;
−− серцево-судинних захворювань, інсульту, високого кров’яного тиску;
−− збільшення ваги та ожиріння;
−− порушення імунної системи;
−− погіршення психічного здоров’я, депресії.
Також недостатня кількість сну може
вплинути на вашу здатність приймати
рішення, може збільшити ризик виникнення аварій на дорозі.
ЯК ПОКРАЩИТИ СОН
Ваша поведінка протягом дня, а особливо перед сном, впливає на якість сну.
Навіть кілька незначних коригувань в
деяких випадках можуть докорінно змінити ситуацію.
Кілька корисних звичок допоможуть
вам поліпшити сон:
ДОТРИМУЙТЕСЬ РЕЖИМУ СНУ
Лягайте спати та прокидайтесь в один
і той самий час. Навіть у вихідні.
СТВОРІТЬ ЗАСПОКІЙЛИВУ
АТМОСФЕРУ
Тиха, темна, заспокійлива атмосфера
та комфортна прохолодна температура
в спальні сприятимуть сну. Увечері не
вмикайте яскраве світло.
ПРИБЕРІТЬ ДЕВАЙСИ
Заберіть електронні пристрої, зокрема – телевізори, комп’ютери, смартфони
зі спальні або принаймні вимикайте їх
за півгодини до сну.

СТЕЖТЕ ЗА РАЦІОНОМ
Уникайте кофеїну (протягом 6 годин
перед сном), алкоголю (протягом 4 годин перед сном) та великої кількості їжі
перед сном. Дотримуйтесь здорового
харчування протягом дня.
НЕ ПИЙТЕ ПЕРЕД СНОМ
Вгамувати спрагу перед сном можна і
треба, однак надмірне вживання рідини
може спровокувати проблеми зі сном.
НЕ КУРІТЬ
Не починайте курити або позбудьтеся
цією шкідливої звички. У будь-якому
випадку не куріть безпосередньо перед
сном.
ТРЕНУЙТЕСЬ
Фізична активність протягом дня допоможе вам легше заснути вночі.
ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЛІЖКО ЛИШЕ
ДЛЯ СНУ
Не їжте в ліжку, не дивіться телевізор
і не працюйте.
Також не лягайте спати, якщо не почуваєтеся сонним. У разі, якщо ви не
можете заснути протягом 20 хвилин,
вставайте з ліжка.
МАЄТЕ ЗВИЧКУ
ДРІМАТИ ВДЕНЬ?
Обмежте цей час
45 хвилинами.
Якщо у вас виникли проблеми зі сном
– зверніться до лікаря.

1. КОНТРОЛЮЙТЕ КАЛОРІЙНІСТЬ ЇЖІ
У кожної людини індивідуальна потреба в енергії. Усе залежить від розмірів тіла та фізичної активності. Якщо
впродовж тривалого часу енергії з їжею
ви отримуєте значно більше, аніж витрачаєте, то з’являються зайві кілограми. Понад 50% дорослих українців мають надмірну вагу або ожиріння.
Підтримка ваги в нормі – це профілактика найбільш небезпечних захворювань –
серцево-судинних, діабету та раку.
ПІДТРИМУВАТИ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ
БАЛАНС ТА ПОПЕРЕДИТИ НАБІР
ЗАЙВОЇ ВАГИ ДОПОМОЖУТЬ ТАКІ
ПРАВИЛА
Споживайте переважно натуральні
рослинні продукти, багаті на харчові волокна, які містять значно меншу
кількість калорій (1,5 ккал – 2,5 ккал/г)
у порівнянні з обробленими.
Обирайте продукти з низьким вмістом
цукру та жиру.
Споживайте напої, які не містять калорій. Обмежте вживання соків (менше
200 мл на день).
Регулярно (принаймні раз на тиждень)
зважуйтеся та контролюйте свою вагу.
Щодня займайтеся фізичними вправами, щонайменше 30 хвилин.
2. ЩОДНЯ ВЖИВАЙТЕ КОРИСНІ
ПРОДУКТИ З РІЗНИХ ГРУП
Ваш організм отримає достатню
кількість корисних речовин та енергії,
якщо ви щодня споживатимете продукти з п’яти основних груп:
−− різноманітні та різнокольорові овочі, а також бобові: 300 г овочів за 4-5
порцій та 75 г бобових на добу;
−− фрукти та ягоди: 300 г за 2 порції на добу;
−− цільні злаки або злакові продукти,
які мають у своєму складі максимальну кількість харчових волокон
(хліб, каші, пластівці, макаронні вироби): 70 г цільних злаків для жінки
та 90 г – для чоловіка.
−− нежирне м’ясо та птицю, рибу, яйця,
горіхи та насіння: переважно м’ясо
птиці, 2-3 рибні страви на тиждень,
1-2 яйця на добу, 2 ложки горіхів та
насіння на добу.
Молоко, йогурт, сир, переважно з
помірним вмістом жиру, або їх альтернативу: низької та помірної жирності,
2,5-3 порції на добу.
3. СПОЖИВАЙТЕ МЕНШЕ СОЛІ,
ЦУКРУ ТА ЖИРІВ
Рекомендована денна норма солі – 5
г на день (близько однієї чайної ложки), вільного цукру (як сахарози, так і
фруктози) – менше 50 г на добу (краще
обмежити до 25 г – це 5 чайних ложок
або склянка фруктового соку).
Для середнього рівня споживання
калорій (2000 ккал/д) загальне споживання жирів має бути менше 70 г на
день, а споживання насиченого жиру
менше 25 г на день.

4. ДОТРИМУЙТЕСЬ
ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМУ
ХАРЧУВАННЯ
Ідеальний режим харчування є індивідуальним для кожної людини, але
можна визначити загальні принципи:
−− сніданок протягом першого часу після підйому, обід та вечеря не пізніше
трьох годин до сну;
−− інтервал між основними прийомами
їжі не перевищує три з половиною –
чотири години;
−− протягом дня один-два перекуси.
Щоденний сніданок, регулярні основні прийоми їжі та перекуси запобігають надмірним коливанням рівнів
гормонів, які відповідають за відчуття
голоду/насичення, забезпечуючи помірне споживання їжі з тривалим відчуттям ситості.
5. ПИЙТЕ ДОСТАТНЬО РІДИНИ
Обирайте напої, які не містять багато калорій. Не вживайте алкоголь або
обмежте його споживання.
Норма рідини в день для дорослої людини – 4% від загальної маси тіла, тобто
2800 – 3000 мл/день при вазі 70-75 кг.
Людина може задовольняти потребу в
рідині, споживаючи лише воду. Але існують й інші джерела рідини – рідкі страви,
харчові продукти та напої. Майте на увазі, на показники потреби в рідині впливають різні фактори – індивідуальні особливості, рівень фізичної активності та
температура навколишнього середовища. Головним сигналом та контролером
споживання рідини є відчуття спраги.
Споживання води та напоїв відповідно
до цього відчуття забезпечує належною
кількістю рідини здорову людину.
6. ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ
ХАРЧОВОЇ БЕЗПЕКИ
П’ять принципів харчової безпеки
від Всесвітньої організації охорони
здоров’я дозволять захиститися від
кишкових інфекцій та унеможливлять
ризик харчових отруєнь:
−− дотримуйтеся чистоти;
−− відокремлюйте сире від готового;
−− ретельно просмажуйте або відварюйте харчові продукти;
−− зберігайте харчові продукти за безпечної температури;
−− обирайте свіжі та не зіпсовані харчові продукти.
7. БІЛЬШЕ РУХАЙТЕСЯ
Регулярна фізична активність є
обов’язковою та незамінною складовою
здорового способу життя в будь-якому віці. Щоденні різноманітні фізичні
вправи допоможуть зменшити ризик
небезпечних захворювань, зокрема патологію серця, інсульт, діабет та рак,
поліпшать функціональний стан кісток
та суглобів, рівень самооцінки та якості
життя, апетит та можливість споживання більшої кількості здорової їжі.
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Актуально
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Чорнобильська
катастрофа
26 квітня 1986 року сталася найбільша техногенна аварія в історії людства – з інтервалом у дві
секунди відбулися два вибухи на
четвертому реакторі Чорнобильської АЕС, в результаті яких сумарна радіація ізотопів, викинутих у повітря, склала 50 мільйонів
кюрі, що в 30-40 разів більше, ніж
під час вибуху бомби в Хіросімі в
1945 році.

П

оширення реактивного матеріалу було настільки масштабним,
що радіоактивні дощі випали по всій
Європі і навіть в Ірландії.
За різними даними, від 600 до 800
тисяч осіб зі всього СРСР брали
участь у ліквідації наслідків на ЧАЕС.
Від 4 000 до 10 000 осіб загинуло від
наслідків вибуху. Понад 70 тисяч з
них стали інвалідами.
Під радіоактивне випромінювання
внаслідок вибуху в Чорнобилі потрапило 1,9 млн людей в Україні. Загалом
– 8,4 млн осіб у Білорусі, Росії, Україні
та інших країнах, зокрема, Європи.
Для гасіння пожежі застосовували
вертольоти, що скидали спеціальні
суміші для гасіння і запобігання ланцюговій реакції, а також пісок і глину.
Надалі виявилося, що вони, можливо, ще більше підвищили температуру реактора. Пожежу загасили тільки
9 травня.
Дороги в зоні відчуження без єдиної вибоїни. Рівне асфальтне покриття покладено для того, щоб уникнути
розкидання радіоактивних відходів,
які перевозять у вантажівках на дослідження або зберігання. Відповідно
до регламенту, ці машини повинні пересуватися зі швидкістю не більш ніж
40 км/год, щоб вантаж не розсипався.
Журнал Forbes визнав зону навколо Чорнобильської АЕС одним із
«суперекстравагантних туристичних
місць, де можна і відпочити, і побачити те, чого більше немає ніде у світі».

Радіація гірше, ніж куля

61-річний бучанець Віктор Йосипович Качоровський був одним із тих,
кого держава направила на ліквідацію наслідків аварії на Чорнобильській
атомній електростанції. Як працівник правоохоронних органів, Віктор від
першого дня знав, що його залучать. І був готовий з честю виконати свій
обов’язок. Зараз Кочаровський створив і очолив громадську організацію
«Чорнобилець 86», аби мати змогу допомагати людям і зберігати для нащадків спогади про ті події.

– Розкажіть про себе, хто Ви і звідки?
– Я із селища Тобиш, що на
Житомирщині. Закінчив Львівську середню спеціальну школу міліції, а потім
академію МВС. Після 20-ти років служби звільнився у званні полковника.
– За яких обставин Ви дізналися про
вибух на ЧАЕС?
– Нам нічого не пояснювали, лише
поширювалися чутки про те, що у
Чорнобилі щось вибухнуло. Оскільки я
служив у міському відділі міліції, через
два дні після катастрофи нас з колегами зібрала санстанція селища Кам’яний
Брід Житомирської області і направила
пройтись хатами, позакривати клейонкою криниці, щоб туди пил не потрапляв, позаклеювати вікна. Пам’ятаю,
небо тоді було синє-синє, ні однієї хмаринки.
Лише після першого травня інформація почала потроху потрапляти до
нас. Згодом показали по телевізору, як
із Прип’яті та найближчих селищ людей
вивозили десятки-сотні автобусів. І приїжджали вони в Київську, Житомирську
області, мили машини, все обробляли захисною емульсією. От тоді вже дізналися, що велика біда сталася.
– Як Ви потрапили в Чорнобиль?
– У жовтні 1986 року керівництво
дало наказ о 19:00 прибути в селище
Родичі, там збирали штаб. Інформацію
не розголошували аж до нашого прибуття на місце розподілу людей.
– І яким було перше враження від
побаченого?
– Болісні спогади... ми їхали вулицями,
які заросли бур’яном, всюди гуляли «голі»

кури, тому що через велику радіацію в
них усе пір’я випало. А ще вразила абсолютна відсутність людей, навколо панували порожнеча і глуха тиша. Здавалося, що
ми потрапили у фільм жахів.
– У чому полягала Ваша робота?
– Працювали на контрольно-пропускному пункті. Люди хотіли забрати деякі свої речі, намагалися вивозити навіть
дрова, але все було заражене, тож під
забороною.
Разом із військовими вимірювали рівень радіації. Одного разу на галявині в
лісі так зашкалило, що нам скомандували: «Бігом!». У горлі пекло, губи пересихали, обличчя червоніло.

ОСОБИСТІСТЬ
– Яку підтримку мали від керівництва?
– Що я можу сказати? Розкажу історії.
Біля КП стояв вагончик, у якому ми
ночували. Начальників, які приїхали з
перевіркою, ми попросили переставити
його хоча б на сто метрів, туди, де менше радіації, а вони категорично відмовилися. Хоча прекрасно розуміли, що
від цього залежать людські життя.
Історія друга. У нас були спеціальні
накопичувачі, прикріплені до кишень,
на яких записували отриману дозу.
Чергові перевіряючі з Києва кажуть:
«Щось ви дуже багато пишете, записуйте менше? А то ми не будемо встигати
змінювати людей на постах».
На жаль, тоді дуже багато що приховували «на верхах», і все це з роками позначилося на здоров’ї.
– Перед тим, як їхати, чи був страх і
бажання залишитися вдома?
– Ми всі розуміли, що потрібно виконувати свій обов’язок перед державою,
потрібно рятувати Україну і Європу, бо
якби пішла ланцюгова реакція на інші
блоки, то був би жах! Якщо не ми, то
хто? Пожежники, воєнні інші служби
щодня виконують небезпечну роботу, і
ніхто не каже: «Я не поїду, не хочу, боюся». А згадайте хлопців-пожежників,
яких підняли в першу ж ніч після катастрофи прямо з ліжка. Ніхто не знав,
куди вони йдуть, вважали, як зазвичай,
на роботу. Така служба.
– Які наслідки для здоров’я?
– Я там був лише місяць, потім – госпіталь. Мали оформити групу інвалідності, але я відразу відмовився. Мені
було 28, потрібно було служити.
Зараз розумію, що радіація, це гірше,
ніж постріл. Куля вбиває миттєво, а радіація з’їдає повільно. Це те, від чого
потім будуть страждати навіть твої діти
та онуки.
Спілкувалася
Маргарита Александренко

Пам’ятають і допомагають

У 2018 році була створена громадська організація
«Чорнобилець 86», адже в Бучанській територіальній
громаді досить багато ліквідаторів аварії та осіб, які
від неї постраждали.
ільше тисячі людей лише другої категорії (учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали в зоні відчуження протягом певного періоду часу
з моменту аварії, а також особи, які постійно проживали в
зоні безумовного/обов’язкового відселення з моменту аварії
до ухвалення постанови про відселення), також майже 200
ліквідаторів-інвалідів другої групи.
Немає і дня, щоб хтось не звернувся до громадської організації, і кожен має свою історію, хвилювання, проблеми зі
здоров’ям, сімейні негаразди, квартирні питання. По можливості «Чорнобилець 86» намагається допомогти. А інколи
просто необхідна підтримка у відвертій розмові, привітання
на день народження, і вже людині стає ліпше.
З нагоди річниці дня вшанування пам’яті учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції

Б

У центрі бучанець Олександр Коновалов, працював в АТП

від імені Бучанського міського голови Анатолія Федорука
п’ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС отримають подяки та
грошові винагороди, ще 10 чоловік нагороджуватиме ГО
«Чорнобилець 86».

Сумуємо, співчуваємо
Нечасто можна зустріти в сьогоднішньому житті
людей, у яких професіоналізм, порядність, людяність перепліталися б так гармонійно. У Валентини
Яцюк кожна ця риса була домінуючою, а тому до
її порад завжди прислухалися, цінували
кожне сказане слово.
У кожному колективі є люди, яких
можна назвати їх основою, такою, переконана, що мене підтримають працівники редакції різних років, була Валентина
Єрмековна.
Без неї редакція опустіла: журналісти
розбіжаться по завданнях, а вона завжди на телефонні дзвінки відповість, зустріне відвідувачів.
Берегиня добра і чуйності – такою
вона залишиться в моїй пам`яті. А людина живе, поки її пам’ятають. Тоді вічна пам`ять
Валентині Яцюк.
Вікторія Ляховець, заслужений журналіст
України, начальник відділу «Медіа-центр» БМР

Пішла у засвіти людина з великим серцем
і доброю душею Валентина Яцюк
Не виходить говорити про неї в минулому часі: днями ще говорили щодо доставки газети, планували
проведення підписки. А вона постійно
мріяла, як бухгалтер, про доплати працівникам видання.
Не хочеться говорити про цифри, бо
вона завжди знаходила цікаві теми для
розмови. І всі вони були довкола міста
і газети, які любила і вболівала за їхній
розвиток.
Її вирвала тривала хвороба, залишивши добрі згадки колег і знайомих...
Спочивайте з миром, колего, завжди
пам’ятатимемо. І точно Вас не вистачатиме – порад, підтримки, доброго слова...
Висловлюємо співчуття родині, близьким та друзям.
Колектив газети,
прес-служба БМР

В пам’ять про Дмитра Нужного
Три роки тому до нас у Бучу
прийшла гірка звістка про
трагічну загибель нашого
земляка, Захисника з 54-ї бригади – Дмитра Нужного.
Ми ніколи не забудемо маму
Діми, Валентину Максимівну,
коли ми привезли їй сина додому. Знову ті ж сльози та біль
втрати.
Валентина Максимівна щиро дякувала всім,
хто пам’ятає її сина Дімочку та її, бо вона залишилася сама в «чотирьох стінах...»
А ще Захисник з нашого міста був художником
та писав вірші. Спочиває Дмитро на Алеї Слави
Бучанського міського кладовища. Відкрито меморіальну дошку пам’яті в школі, де він навчався.
Вічна пам’ять, щира шана, безмежна подяка.
Жителі Бучанської ОТГ
і волонтери «Бучанської варти»

На часі
артоплю не можна садити у Вербний
тиждень, по середах і суботах – буде
псуватися.
Якщо весна рання, то капусту, як і
цибулю, сіють на четвертому тижні
Великого посту або пізніше – на п’ятому.
Якщо весна запізнюється, то проводять посів в останні дні Страсного тижня, особливо в суботу.
Соняшники краще садити в суботу,
до сходу сонця або після його заходу.
Останнє краще. Під час саджання треба
мовчати і не гризти насіння.
Як і посів, так і саджання буряків не
бажані на Вербний тиждень. Горох краще сіяти на світанку, у страсний четвер
або суботу, в кінці квітня і на початку
травня.
Насіння для посіву моркви краще замочувати рано-вранці. І сіяти бажано
без сторонніх.
Гарбуз краще садити в базарний день
або у вівторок. Лопаються сережки у берези – пора сіяти хліб.

Великдень

чому цей день
особливий і як
його відзначати
ВЕЛИКА НІЧ ОЧІКУВАННЯ ДИВА
У народі її щиро вважають чарівною, чудодійною, особливою, і не
важливо, наскільки хто посвячений
у церковні традиції. Намагаються не
спати, щоб не проспати благословення, не вимикають світло, щоб не пропустити Світлу вість. Це – поглиблене очікування великодньої радості.
Особливо це відчутно, коли ніч починає набувати перших ознак світанку і навколо храму тісними рядами
розміщуються віряни з кошиками,
приготовленими до освячення. Це і
паски, і писанки, крашанки, ковбаса,
шинка, сало, масло, сіль.

У ЩО МИ ВІРИМО СВЯТКОВОГО
РАНКУ
– Почати святковий сніданок цього
ранку з освяченого яйця – символу
нового життя в Христі.
– Милосердно поділитися з ближніми та тими, хто потребує, частиною освяченого з великоднього кошика, таким чином поділившись не
просто їжею, а радістю Воскресіння
Христового, надією на життя вічне.
– Дівчата вмиваються водою, у яку
кладуть освячені крашанки, щоб
бути ще вродливішими, «як та крашанка».
– Господарі дають окраєчок освяченого хліба худобі – на приплід і на
здоров’я худоби.
– Діти влаштовують «змагання крашанок»: б’ються ними, стискаючи в
руці – у кого крашанка цілою залишиться, у того «голова мудріша».
ВЕЛИКОДНІ ПРИКМЕТИ, ПОВІР’Я
−− Якщо на Великдень спить господар,
то виляже пшениця, а якщо господиня – льон.
−− Якщо на Великдень ясно світить
сонце, то через три дні падатиме
дощ.
−− Якщо на Великдень дощ або хмарно, буде врожай.
−− На Великдень перший раз закує зозуля.
−− Де вовк на Великдень зачує дзвони,
то там буде цілий рік крутитися.

Предки дотримувалися простих правил і завжди мали добрий урожай.

На вербі з’явилися пухнасті «баранчики» і зацвітають нарциси – прийшла
пора сіяти редис, капусту червонокачанну, салату, ранню редьку, кольрабі.
Картоплю садять, коли цвіте бузина,
черемха. Цвіте вишня – можна сіяти
кукурудзу. Дуб розвивається – час для
посіву гороху.
Цибулю-сіянець потрібно садити до
того, як закумкали жаби. Розпускаються
вишні – сійте кріп.
Цвітуть ліщина, фіалки – найкращий
час сіяти моркву і петрушку.
Коли починає цвісти бузок, а на лузі
зажовтіли круглі головки купальниці,
сійте річний качанний салат.
Жаба кумкає – овес скаже: «Сійте
мене». Найпізніший термін посіву вівса,
коли цвітуть яблуні.
Кращий час сіяти ячмінь, коли дубовий лист розміром з копійку. Горобина
зацвітає – можна сіяти огірки і помідори.
Цвітіння калини нагадує, що треба
садити огірки, гарбуз, патисони і помідори.

ПОРАДНИК

Як посадити цибулю, яка буде
зберігатися цілий рік

10 секретів для отримання гарного врожаю від городниці баби Паланки.
ПЕРШИЙ. Цибуля не любить глинистого ґрунту, якщо у вас він саме
такий, потрібно на грядку обов’язково
насипати піску, торфу, все перемішати.
Ще згодиться ґрунт з малою кількістю
лугів, якщо у вас він кислий, обов’язково восени (навесні це робити пізно)
потрібно внести доломітове борошно
для розкислення.
ДРУГИЙ. Під час посадки цибулі
потрібно опустити її на 10-20 хвилин в
розчин марганцівки для знезараження.
ТРЕТІЙ. Потім потрібно обрізати
вершечки, щоб цибуля швидше проростала.
ЧЕТВЕРТИЙ. У рядок насипати
трохи звичайної солі, це допоможе в
боротьбі з цибулевою мухою.
П’ЯТИЙ. Поруч з грядкою цибулі
обов’язково садіть грядку з морквою,
яка теж відлякує цибулеву муху. А цибулі боїться морквяна муха. Так би мовити, вигода для обох. Цибуля і морква
мають рости поряд!
ШОСТИЙ. Зробіть три підживлювання. 1-ше – в фазі двох листочків:
гній (1 л гною на відро води) або курячий послід (1 склянка на відро води)
+ 30-40 г суперфосфату, попередньо
розчиненого в теплій воді, + стакан
попелу. 2-ге підживлення через два

тижні: суперфосфат – 30 г + сечовина
10 г + калій (5 г на відро води). 3-тє підживлення – наприкінці червня: суперфосфат 30 г + сечовина 10 г + калій 5г.

Якщо будете підживлювати на початку
липня – азот (сечовину) не використовуйте. І не допускайте надлишку азотних добрив, буде хороше перо, а головки постраждають. З калійних добрив
найкраще підійде сірчанокислий калій,
бо цибуля вимоглива до сірки. А від калію залежить збереження свіжості. Він
ще є в попелі.

ЦІКАВО ЗНАТИ

Найбільша
паска, спечена
в Україні

Селище Ялта в Донецькій області внесено до Національного Реєстру Рекордів, оскільки місцеві жителі 24 квітня
2011 року у Світле Воскресіння Христове спекли гігантську паску.
она вийшла заввишки 2 метри 30 сантиметрів, діаметром
2 метри 10 сантиметрів. За своїми розмірами паска перевершила попередню, зроблену в Дніпропетровській області в
2009 році (діаметр 2 - метри, висота - 1,9 метра). Вага гігантської випічки становить рекордні 2100 кг. Хоча цю вагу не
можна вважати офіційною. Оскільки, на відміну від точно
виміряних діаметра і висоти паски, технологія виготовлення
не дозволила представнику Національного Реєстру Рекордів
достовірно зафіксувати точну вагу.
На виготовлення паски знадобилося понад тонна борошна,
близько 7500 яєць і 280 кг родзинок.

В

СЬОМИЙ. Ніколи не застосовуйте
в підживленні свіжий гній і хлористий
калій (якщо його і вносити, то тільки
восени) – відразу ж знизите свої врожаї.
Не нехтуйте фосфором – від нього багато в чому залежить величина цибулин.
ВОСЬМИЙ. Він дуже важливий,
тому що всі ми хочемо, щоб цибуля
зберігалася як довше. Так ось, щоб так
і було, необхідно цибулю прибрати
вчасно, а саме до перших серпневих дощів. Найкраще – в кінці
липня. Інакше встигнете підмочити не тільки
свою цибулю, але і репутацію хорошого господаря – уже ніщо не допоможе зберегти цибулю
протягом зими.
ДЕВ’ЯТИЙ. Звичайно
ж, потрібно якомога
краще просушити цибулю на горищі, де гуляє
вітер. Потім зняти всю
засохлу землю, відрізати
висохле перо, залишивши 8-10 см.
ДЕСЯТИЙ. А ще раджу час від часу перебирати цибулю. Якщо раптом зіпсується
хоча б одна – від неї почнуть псуватися
й інші. Хочете вірте, хочете ні, у мене
ріпчаста цибуля зберігається до нового
врожаю, і довше – в паперових мішках
на кухні під столом.
Чекаємо ваших відгуків, читачу, чи
підійшли та справдилися поради баби
Паланки.
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Вітаємо
з Днем народження!
Ячник Вікторію Юріївну,

фахівця із соціальної роботи І категорії центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Бучанської міської ради

ПОРАДИ

Як прикрасити великодню паску:
добірка небанальних ідей

Хто готує паску вдома, а не купує в магазині — уже має в запасі свій перевірений рецепт.
Але над чим дійсно хочеться поекспериментувати, так це над оздобленням паски. Адже хоч
якою смачною вона буде — гарне оформлення впливає на загальне враження.
Для тих, кого вже не вразиш простою глазур’ю з різнокольоровими цукровими кульками — ми
зробили добірку небанальних ідей.

Таможнього
Олександра Васильовича,
депутата Бучанської міської ради

ГЛАЗУР ІЗ ДВОХ КОЛЬОРІВ

Москаленка
Ярослава Миколайовича,
народного депутата України

Синицю Галину Володимирівну,

головного спеціаліста відділу ведення Державного
реєстру виборців Бучанської міської ради

Джунь Галину Ярославівну,
депутата Бучанської міської ради

Манзюк Оксану Володимирівну,

головного спеціаліста сектору комунального майна
Бучанської міської ради

Аби білкова глазур
мала більш привабливий вигляд — її можна
перефарбувати в різні
кольори. Використайте
харчові барвники чи
натуральні компоненти потрібних відтінків.
Частину глазурі можна
залишити білою, а іншу
пофарбувати в рожевий чи блакитний кольори.
Покрити дві половини паски різними відтінками чи
зробити абстрактний візерунок. Намалювати можна за допомогою зубочистки, сірника чи пензлика.
Інший варіант — малювати вже по застиглій
глазурі. Почекати, поки білок підсохне, оремо у
воді розвести харчові фарбники. Потім за допомогою тонкого пензлика нанести потрібні візерунки:
орнамент, квіти чи різні символічні зображення.

ПИСАНКИ З МАРЦИПАНА

ГНІЗДО З КАРАМЕЛІ
Для приготування карамелі можна скористатися
рецептом з інтернету, чи просто розчинити в пательні цукерки. Також
варіант — розігріти цукор, без інших додатків. Далі, за допомогою
виделки чи насадки від
міксера — розділити карамель на тонкі смужки
й закрутити в невелике
коло. У вас вийде пишне декоративне гніздо, яке
легко закріпиться на ще не застиглу глазур. А на це
гніздо вже можна викласти писанки з марципана.
ПЕЧИВО СИМВОЛІЧНИХ ФОРМ
Зробіть тісто для звичайного пісочного печива
(можна приготувати темне, додавши какао). Ножем,
чи спеціальними формочками, виріжте символічні солодощі. Це
можуть бути сердечка,
голубки,
янголи, писанки,
зайчики
тощо.
Коли приготуєте
печиво — дайте
йому охолонути.
А далі розмалюйте білковою чи цукровою глазур’ю.
Закріпити на великодній випічці таке печиво
можна теж за допомогою глазурі. Використати для
кріплення шоколад, карамель чи дерев’яні шпажки.
ШПАЖКИ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ДЕКОРУ
На дерев’яні шпажки можна закріпити не лише
печиво. Ті ж самі писанки з марципана теж добре
нанизуються і кріпляться на них. Зручно, якщо ви
не хочете робити гніздо з карамелі.

Уже в продажу квитку на О-FEST –
головну мистецьку подію року!
Поспішіть придбати їх у РЦ Лідер у ТЦ Модуль
(м. Буча вул. Нове шосе, 48).

Телефон для довідок: 096-488-59-77

Для того, щоб зробити декоративні писанки —
можна використати марципан, це найпростіший
варіант. Різнокольорові прикраси потім покриваються барвниками різних кольорів, або ж розмальовуються орнаментом, за допомогою тонкого
пензлика. Або просто покрити писанку крапельками іншого кольору.

РОСЛИНИ ЯК ДЕКОР
Бутони живих квітів чудово
пасуватимуть до випічки, але
згодяться також засушені. Добре
виглядатимуть на білій глазурі
гілки ялини чи сосни, у поєднанні із сушеними вишнями. Для
оздоблення також можна використати свіжий розмарин у поєднанні з курагою, сушену лаванду.

«Надія є» без підтримки
не залишиться

12-річні учасники бучанського рок- гурту «Надія є» потрапили у фінал School Bands Battle.

К

оманду юних музикантів було створено з найкращих
вихованців студії музичної творчості «МузикашкиБарабашки» у 2018 році.
«МБ» відомі своєю живою грою не лише у місті, вони
ще проводять майстер – класи з гри на різноманітних
музичних інструментах на музичних фестивалях, у парках, зонах відпочику та ін.
Зараз рок-гурту "Надія є" потрібна для перемоги
наша підтримка та голоси.
Приходьте на фінал конкурсу 19.05 о 16:00 у клуб
Monteray Club на Прорізній, 8 та допоможіть гурту
"Надія є" здобути титул найкращої дитячої рок-банди країни.
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