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Звітний концерт

Обмін досвідом

НАША ШКОЛА

Зустрічі з ветеранами,
волонтерами, героями
та їхніми родинами

Гімназія: камерна
атмосфера і своє
особливе суспільство

Стор. 3

Медицина

Свято
талантів

Стор. 4

Коли щитоподібна
залоза «говорить»,
то серце «слухає»

Стор. 6

Стор. 10

ПОДІЯ РОКУ

Місце зустрічі –
незмінне

Виповнюється 19 років Міжнародному
пісенному проекту «Прем'єра пісні», і 14
із яких проходить у Центральному міському парку Бучі.

З

авдяки партнерам проекту – Національній
радіокомпанії України та Державній телерадіомовній компанії про українську пісню
у виконанні відомих виконавців, яка особливо звучить в одному з найкращих парків
Київщини, до фестивалю долучаються глядачі
не лише в Україні, а й за кордоном.

О-FEST збирає друзів

Залишилося зовсім мало часу до феєричного заходу – Міжнародного
музичного фестивалю Оперети, Опери та Мюзиклу.
червня – Бучанський міський парк, 9 червня – м. Київ, Арка дружби народів,
Національна оперета. Не пропустіть. Поспішайте придбати квитки
Телефон: 096-488-59-77.
Програма фестивалю на 7 сторінці.

8
Реформа

«Поліцейський офіцер
громади»

На Софійській площі за участю Прем`єр-міністра
Володимира Гройсмана, міністра внутрішніх справ
Арсена Авакова відбувся офіційний запуск проекту «Поліцейський офіцер громади».

Міжнародний форум

«Від ініціативи – до дії»

Цього року головною темою Міжнародного форуму молодіжних центрів, який відбувся в Бучі у
Пластовому вишкільному центрі, була взаємодія
місцевої влади та молодіжних центрів.

Центр надання послуг
з вивезення відходів відкрито

У Бучі на вул. Богдана Хмельницького відбулося урочисте відкриття Центру.
росторий офіс, зручні крісла і дивани для відвідувачів,
дитячий куточок, достатня кількість ввічливих співробітників,
інтерактивна мапа, на якій відображається в реальному часі,
де знаходяться автомобілі з вивезення сміття. Крім того, накопичується архів файлів, за яким
можна встановити, коли на певну вулицю прибув спецавтомобіль і забрав сміття.

П

Закінчення на стор. 2

Підсумки шкільного
року

Сьогодні в громаді вже 12 рік поспіль проходять
«Освітянські обрії» – свято педагогів, учнів, батьків, яке об’єднує в одну родину творчу, креативну,
обдаровану молодь міста та їхніх наставників, аби
підбити підсумки роботи за рік.

Закінчення на стор. 2

Закінчення на стор. 2

Вперше в Україні!

Освітянські обрії

Проект

контейнери
малозабезпеченим

На виконання міської програми «З турботою про кожного» за рахунок міського
бюджету закуплено 500 індивідуальних
контейнерів для збору твердих побутових відходів та надано в користування
малозабезпеченим пільговим категоріям
громадян приватного сектору.
а додатковою інформацією щодо отримання контейнерів звертайтеся до відділу житлово-комунального господарства Бучанської
міської ради.
Прес-служба БМР
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Центр надання послуг
з вивезення відходів відкрито
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Закінчення. Початок на стор. 1
агадаємо, що єдиним надавачем
послуг з вивезення відходів на
найближчі п’ять років є «Крамар-Еко».
Рішенням виконавчого комітету БМР
було затверджено тарифи.
– Ми виграли конкурс на виконання
послуг щодо вивезення відходів у місті Буча і взяли на себе певні обов’язки, – розповідає Сергій Степанчук,
засновник компанії «Крамар-Еко», – а
саме відкриття нормального офісу європейського рівня для того, щоб бути
ближче до людей, щоб мешканці могли
отримувати нормальний європейський
сервіс щодо надання послуг з вивезення відходів. Щоб кожен мешканець міста, будь-то житель приватного сектору,
директор ЖБК, ОСББ чи управляючої
компанії, приватний підприємець або
власник магазину, заходячи в Центр,
зміг отримати повний пакет послуг з
вивезення відходів.
В офісі кожен може перевірити свої
рахунки, отримати консультації, пов’язані з цим напрямом роботи, придбати
контейнери для сміття, спецпакети, укласти договір щодо вивезення відходів, і

не лише побутових, а й будівельних, великогабаритних, листя, гілля тощо.
Перший заступник Бучанського міського голови Тарас Шаправський пояснив, що Бучанська міська рада взяла курс на якісну реформу житлового
господарства, зокрема, і в цій сфері.
– У наш час важливо не лише, що ти
робиш, а і як ти це робиш, – наголосив
Тарас Шаправський. – Ми, як орган,
який контролює, здійснюємо моніторинг, вказуємо на недоліки та усуваємо їх. Приємно, що компанія своєчасно
реагує на виклики, удосконалюється,
працює з населенням. Це перший етап
якісної нової зміни і реформи у сфері
поводження з відходами. Щоб не було
стихійних сміттєзвалищ, щоб наше місто було ще чистішим.
До речі, ремонт, облаштування офісу,
технічні рішення – ініціатива компанії
«Крамар-Еко».
Маємо надію, що невдовзі кожне домоволодіння, як у Європі, матиме свій
контейнер, буде сортування відходів та
його переробка на відповідних станціях. Жоден із мешканців не викидатиме
сміття, де йому заманеться, а скориста-

Вперше в Україні!

ється сервісом компанії. Тим паче, що
якість послуг постійно зростає.
– Для нас це дуже серйозна подія, –
зазначив Сергій Степанчук, – тому що
такий центр відкривається в Україні
вперше.
Ми, жителі міста, тим паче горді тим,

що це відбувається саме в Бучі. У європейському місті! Буде приклад для інших населених пунктів, компаній виконавців послуг у сфері ЖКГ, що саме так
мають виглядати новітні європейські
Центри з надання послуг.
Ірина Левченко

ПИШАЄМОСЯ

Реформа

«Поліцейський офіцер громади»

У нас кращі
керівники шкіл

Нещодавно роботу двох директорів навчальних закладів Бучанської ОТГ було відзначено Асоціацією керівників шкіл України та
Національною академією педагогічних наук України.
іра Марченко, директор школи з
Гаврилівки та Лариса Сторожик, директор Бучанської Української гімназії,
визнані кращими у Всеукраїнському
проекті «Успішні керівники в сучасному освітньому просторі України 2019».
Переможці отримали заслужені нагороди.
Пишаємося і дякуємо за працю колективам закладів, роботу яких відзначено на високому рівні.

В
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етою якого є тісна взаємодія поліцейського з об’єднаною територіальною громадою та орієнтація на її
потреби
Це наступний крок у реформі
Національної поліції України, який
дасть змогу швидше реагувати на заяви та повідомлення жителів і покращити комунікацію.
Бучанська об’єднана територіальна
громада долучилася до святкового заходу.
Можна ще раз пересвідчитися, що
дві важливі реформи дають синергетичний ефект: децентралізація та
реформа Нацполіції. Про це сказав
Прем’єр-міністр України Володимир
Гройсман під час запуску проекту
«Поліцейський офіцер громади».
«Поліцейський офіцер громади» –
спільний проект громад і Нацполіції.
Мета проекту, щоб кожна ОТГ мала
поліцейського офіцера, який житиме її
життям, буде на постійному зв’язку та
допомагатиме громаді. Згідно з планом
проекту за 2019-2020 роки мають бути
відібрані 1624 поліцейських для громад.
«Уряд має два головні завдання:
по-перше, щоб українці жили краще,
по-друге, щоб українці жили в безпеці», – сказав глава Уряду.
За словами Володимира Гройсмана,
Уряд буде надавати фінансування, для
того, щоб поліцейські в кожному куточку України були якісно забезпечені
та могли професійно виконувати свій
службовий обв’язок – забезпечувати
порядок і безпеку.

М

Довідково
Поліцейські-переможці конкурсного відбору проходять спеціальний підготовчий курс міжнародного рівня (тактична підготовка з
моделюванням ситуацій, контраварійне кермування, навички проактивної діяльності, методи взаємодії
поліції та громади).
Відібрані поліцейські громад централізовано отримають: однострій,
планшетні комп’ютери та боді-камери, радіостанції, спеціальні засоби, засоби індивідуального захисту,
озброєння, спеціалізовані легкові
автомобілі.
Пілотне впровадження проекту в
Дніпропетровській області розпочалось з 29.11.2018 року. Двадцять
одна ОТГ та одна сільська рада беруть участь у пілоті. Відібрано 34
поліцейських із 107 кандидатів.
Пілотне впровадження проекту
в Кіровоградській області розпочалось з 03.11.2018 року. 17 із 20 діючих ОТГ висловили бажання взяти
участь у проекті, з яких 12 мають достатній фінансово-технічний потенціал для участі в пілотному проекті.
Крім того, реформа децентралізації
надала нові фінансові можливості громадам, в першу чергу малим містам і
селищам, які можуть їх спрямувати на
освіту, медицину і в тому числі – громадську безпеку.
Прес-служба БМР

«Від ініціативи –
до дії»

Закінчення. Початок на стор. 1
оруми, молодіжна політика загалом – це про партнерство», – зазначив Олександр Ярема, заступник міністра
молоді та спорту. За словами посадовця,
на «Від ініціативи – до дії» представлені
держава (Міністерство молоді та спорту,
Київська обласна державна адміністрація,
управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання КОДА,
міська влада), громадянське суспільство
(Асоціація молодіжних центрів України) і
міжнародні партнери
(Дитячий фонд ООН
ЮНІСЕФ)».
Учасники заходу – понад 100 чоловік –
іноземні експерти з Люксембурга, Ірландії,
Естонії, Словенії та представники органів
виконавчої влади і місцевого самоврядування, діючих молодіжних центрів, а також
молодіжні працівники, які мають бажання
розвивати мережу молодіжних центрів в
Україні. Всі не лише весело провели час, а
корисно та ефективно: за три дні, що тривав форум, було багато напрацьовано та обговорено. Обмін знаннями, нові здобутки
обов’язково матимуть позитивний результат для ефективного розвитку молодіжної
інфраструктури в Україні!
Про ефективність молодіжних заходів,
втілення ініціатив йшлося у вітальних словах першого заступника голови Київської
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Міжнародний форум
обласної державної адміністрації Світлани
Свищевої та заступника Бучанського міського голови із соціально-гуманітарних питань Сергія Шепетька.
Привітав присутніх і консультант із залучення молоді та партнерства Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Річард Герц.
До речі, на форум у Бучу завітали іноземні гості з Eryica – European Youth Information
and Counselling Agency,
ECYC – European
Confederation of Youth
Clubs, Mladinski center
Brežice, Eesti ANK,
які поділилися своїм
успішним досвідом та
кейсами щодо реалізації молодіжної політики.
Ініціатори заходу
щиро подякували за
допомогу в організації
форуму Молодіжній раді Бучанської ОТГ:
«Усі три дні ви для нас були величезною
підтримкою в будь-який час!».
Діана Прідьма, завідувач центру національно-патріотичного виховання відділу
освіти БМР, так резюмувала ІІІ Міжнародний
форум молодіжних центрів «Від ініціативи
до дії»:
– Вмотивовані, сповнені крутих ідей будемо рухатись в напрямку розвитку молоді
в громаді, області, Україні.
А нам, мешканцям Бучанської ОТГ, можна радісно і впевнено стверджувати: громада, яка має таку ініціативну і прогресивну молодь, має успішне майбутнє.
За матеріалами прес-служби БМР
та Міністерства молоді та спорту

єдина родина
ЛУБ’ЯНКА

За повідомленням Бучанської міської ради, новий
сквер у селищі вже має
назву: «У результаті проведеного конкурсу найбільше голосів отримала
назва «Родинний».

До сільської бібліотеки завітали учні 7 класу на практичне заняття «Профілактика захворювань, що набули соціального значення».

Родинний сквер готовий до зустрічі
відвідувачів

Д

У

сквері «поселилися» дерева і кущі, які додали
йому нових кольорів. А невдовзі, до декоративних дерев доєднаються і фруктові.
Можна вже уявити ту приємну атмосферу комфорту і затишку, яка запанує у
сквері, коли дерева підростуть.
Це місце вже стало улюбленою територію для відпочинку дітей, молоді, матусь
із візочками та пенсіонерів, які жваво обговорюють новини.

ЗВИЖІВКА

Знання про хворобу – це запорука
здоров’я
іти ознайомились з ознаками зараження ВІЛ/СНІДом, шляхами
передачі вірусу, закріпили матеріал за
допомогою гри та самостійної роботи.
Подивилися пізнавальну презентацію
та відеофільм про наслідки вживання
наркотиків.
Небезпека поряд! Твоє життя залежить від твоїх обдуманих дій!

Ярослав Черненко –
срібний призер України

Молодий житель села в нелегкій боротьбі виборов друге місце на Чемпіонаті України з вільної
боротьби (вагова категорія 75 кг).
ромада пишається вольовим, успішним спортсменом та його тренером.
Бажаємо нових перемог!

Г

ЛІТНІ ТАБОРИ

НА ЧАСІ

Швидка допомога
в Україні:
що зміниться
після реформи

З вересня минулого року діють нові правила роботи служби екстреної допомоги. Тепер оператор повинен детально розпитати
пацієнта про причини виклику перш ніж
вирішити, чи варто взагалі до нього відправляти швидку.
ригада швидкої повинна виїжджати тільки в
екстрених випадках і оглянути пацієнта вже
за максимум вісім хвилин.
Приводом для того, аби швидка виїхала, можуть бути серйозні травми, інфаркт, інсульт,
непритомність, судоми. Якщо ж просто підвищена температура, вам можуть відмовити.
Запропонують звернутись до сімейного лікаря
або проконсультують телефоном. Та це влаштовує далеко не всіх пацієнтів.
Якщо диспетчер швидкої відмовить пацієнту,
і з ним щось станеться, медику може загрожувати в’язниця.

Б

Виконувачка обов’язків
міністра охорони здоров’я каже, екстрена та
невідкладна допомога
в Україні були об’єднані і тепер фактично виїжджають по
першому дзвінку. Та
це хочуть змінити.
Тобто приймати рішення буде не людина, а машина. Така
комп’ютерна програма працює в понад 30 країнах. Поки ж лікарі не застраховані від неадекватних пацієнтів, а пацієнти інколи – від неадекватних лікарів.
Та навіть, якщо у вас є прописка і гроші, ви не
застраховані від круїзу між лікарнями. То апарат УЗІ не працює, то просто кажуть: не туди
привезли.
У Міністерстві охорони здоров’я обіцяють
зарплату підвищити до 10 тисяч гривень. У майбутньому до бригади будуть входити тільки парамедики. Так, як в Європі. Лікарі на виклики
їздити не будуть.
На реформу служби 103 відводиться три роки.
Чиновники просять українців набратися терпіння.
Богдан Ляховець

Стартувала оздоровча
компанія

Із третього червня в навчальних закладах громади
розпочнуть роботу пришкільні табори, тож дітям не
буде коли сумувати: закуплене все приладдя для проведення часу під знаком творчості.

С

лужба у справах дітей та сім`ї Бучанської міської ради
вже передала в школи громади кольоровий папір, альбоми, олівці, фарби – різноманітне канцелярське обладнання, що знадобиться учням, які будуть відпочивати в літніх
таборах при навчальних закладах.

ОБМІН ДОСВІДОМ

Зустрічі з ветеранами, волонтерами,
героями та їхніми родинами
Військовий капелан ВПС США, майор Ольга Вестфолл прибула до Бучі в
День Героїв.

К

апелани провели конструктивні
зустрічі з представниками Спілки
учасників, ветеранів, інвалідів АТО та
бойових дій – СУВІАТО, що професійно
займаються медичною, психічною реабілітацією, лікуванням та соціалізацію
військових та ветеранів у повоєнний
час. Також домовилися про подальшу
співпрацю та обмін досвідом.
Для пані майора ВПС США була дуже
цікава волонтерська діяльність добровольців «Бучанської варти», їх взаємодія
з військовими та народом, суттєва допомога армії та добровольцям на фронті
вже шостий рік.

Відвідала Ольга «Центр реабілітації
та відновлення особистості», чим була
приємно вражена, потім віддала шану
загиблим Героям на Алеї Слави.
Опісля, завітали до трьох родин Героїв,
що проживають у нашому місті. Були
усмішки, але були і сльози на очах...
Болючі історії про їхніх чоловіків-Героїв, без перебільшення вразили майора
Вестфолл (та й усіх нас) до глибини душі.
У кінці кожної зустрічі була молитва
за ці родини, за мир та перемогу, ЗСУ і
добровольців, хто перебуває в полоні,
чи в боях.
Анатолій Кушнірчук

Ольга Вестфолл (по центру) з волонтерами
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Освіта

Гімназія: камерна атмосфера
і своє особливе суспільство

Нині для вихованців шкіл триває переломний етап. Майбутні першокласники налаштовуються на знайомство з
навчальним закладом, поріг якого переступлять восени; учні, які закінчують молодші класи, обирають, де далі
навчатимуться; випускники готуються до прощання зі школою.
– Я дуже люблю невеликі навчальні заож напередодні таких визначних у (програма Intel® «Навчання для майбутжитті кожної молодої людини подій нього»), електронного освітнього про- клади, гімназія – це саме такий варіант. Я
журналісти «БН» вирішили дізнатися, екту «Е-schools».
знаю всіх дітей, знаю чим вони живуть,
які вони школи Бучанської ОТГ.
Приєднання учнів гімназії до всесвіт- чим займаються. Мені дуже подобається
Враховуючи, що одним із кращих нього співтовариства учнів та виклада- колектив – це унікальні люди, фахівці свокерівників освітніх закладів стала чів Cisco Networking Academy розширює єї справи. І діти дуже талановиті, вони маЛариса Сторожик, ми попрямували до можливості використання гімназиста- ють свої ідеї. Мені, наприклад, дуже цікаво з
Бучанської української гімназії, дирек- ми Інтернет-технологій.
ними займатися. У нас індивідуальний підтором якої вона є, і поспілкувалися з
педагогами та учнями.
Заснували заклад 1990 року. У ньому
працюють 46 вчителів, отримають освіту
327 учнів у 5-11 класах. Учні 10-11 класів
навчаються за профілями «Українська
філологія» та «Іноземна філологія».
Міжнародна спільнота визнала, що
педагоги, які часто підвищують кваліфікацію, працюють ефективніше. Тож
вчителі гімназії приділяють підвищенню кваліфікації багато часу.
Наприклад, нещодавно делегація Бучанської Української гімназії протягом
тижня брала участь у семінарі-тренінгу з іншомовної освіти на тему «Використання сучасних комунікаційних
та інформаційних технологій під час
вивчення англійської та німецької мов
в польських закладах середньої освіти
після реформи 2017 року».
У гімназії запроваджено предметні
декади – одна з найцікавіших форм організації навчально-виховного процесу,
У межах програми «Школа як осере- хід до кожної дитини. Ми зацікавлюємо,
можливість і для вчителя, і для учня док розвитку громади», що впроваджує а потім учні до нас звертаються з проханпродемонструвати свої багатогранні Всеукраїнський фонд «Крок за кроком», ням писати наукову роботу.
здібності. Під час декад використовують у закладі створено
Валентина Карпенко, вчитель украелементи театралізації, влаштовують
Економічний клуб «Велика сімка». Він їнської мови та літератури, яка працює
квести, інтелектуальні змагання, свята.
виявився цікавою і вдалою новацією, на у гімназії понад 20 років:
Колектив гімназії протягом декіль- яку гімназія отримала фінансування, заЄ три складові для характеристики
кох років брав участь у міжнародних і купила обладнання, створила медіацентр. навчального закладу. Це діти, які хочуть
регіональних інноваційних проектах: І учні знайомляться з підприємствами, вчитися. Вчителі, які хочуть працювати
«Психологічні основи забезпечення ор- спілкуються з яскравими особистостями, з дітьми. І батьки, які зацікавлені в тому,
щоб було комфортно їхнім дітям і вчиганізаційного розвитку та формування успішно співпрацюють з громадою.
інноваційної організаційної культури
телям. Щоб зацікавити дітей, які хочуть
навчальних закладів», «Соціалізація ПЕДАГОГИ
вчитися, ми вчимося самі.
старшокласників засобами ІнтернетМи опановували разом із дітьми
За відгуками вчителів, головні принтехнологій», «Навчання педагогічних ципи в гімназії – взаємоповага, взаємо- комп’ютери, ноутбуки: як набрати текст,
та управлінських кадрів використання допомога, небайдужість.
працювати з клавіатурою, зробити преінформаційно-комунікаційних техноОлена Поліщук, викладач географії, зентацію, скласти відеоряд. Ти вчишся
разом з ними, і діти розуміють, що ти
логій у навчально-виховному процесі» працює в гімназії з 2010 року:

Т

Підсумки шкільного року

Закінчення. Початок на стор. 1
ось і прізвища тих, хто своїми здобутками прославляє громаду. Але це лише маленька частина
в довжелезному списку переможців, які під час свята
отримають свої нагороди. Про це в наступному номері газети.

А

АВТОРИТЕТ І ЛІДЕРСТВО
Лариса Сторожик, директор Бучанської української гімназії – заклад увійшов в ТОП-200 шкіл
та перебуває на 84 позиції серед шкіл України, а в
Київській області гімназія зайняла почесне 2 місце.
Михайло Наконечний, директор Бучанської школи СЗОШ №5 – заклад увійшов в ТОП-200 шкіл та
перебуває на 200 позиції серед шкіл України, а на
Київщині заклад зайняв почесне 8 місце.
«ВІДРИТТЯ РОКУ»
Станіслав Халімонов, учень 11 класу Бучанського
навчального виховного комплексу № 4, переможець
Всеукраїнського етапу та Обласного етапу олімпіади
з трудового навчання, та його керівник – Володимир
Фалько, вчитель трудового навчання Бучанського
НВК № 4.
«ПОДІЯ РОКУ»
Гліб Тарасенко, учень 7 класу Бучанської
Української гімназії, переможець Всеукраїнського
етапу Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів, переможець Обласного етапу
олімпіади з математики та Ірина Жучкова, вчитель
фізики та астрономії. Ірина Вікторівна також підготувала чотирьох переможців олімпіад обласного рівня з
фізики та астрономії.

Максим Копилов, учень 11 класу Бучанської
Української гімназії, переможець Всеукраїнського та обласного етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, переможець Обласного
етапу олімпіади з російської мови та літератури, олімпіади з історії та його керівник Олена Поліщук, яка
підготувала ще сімох переможців олімпіад і науково-дослідницьких робіт обласного рівня з географії.
Шекурє Рамазанова, переможець Всеукраїнського
та Обласного етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, переможець
Обласного етапу та Лариса Сторожик, яка підготувала ще трьох переможців олімпіад обласного рівня
науково-дослідних робіт з правознавства.
Марія Кульчинська, учениця 9 класу Бучанської
спеціалізованої загальноосвітньої школи № 5, переможець Всеукраїнського та обласного етапів олімпіади з російської мови, переможець Обласного етапу
олімпіади з англійської мови, та її керівник Галина
Льовіна, яка підготувала ще двох переможців олімпіад обласного рівня.
Ірина Шпакович, вихованка гуртка «Вишиванка»
за І місце у Всеукраїнському конкурсі «Вишиванка
дитячими руками» та Світлана Федірко, керівник
гуртка «Вишиванка».

«ГОРДІСТЬ ТА НАДІЯ»
Стефанія Білостоцька, учениця 11 класу Бучанської
Української гімназії, переможець Обласного етапу
олімпіади з правознавства, переможець Обласного
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. переможець
Обласного етапу олімпіади з хімії (Керівники: Лариса
Сторожик, Олена Поліщук, Наталія Ільїна)

НАША ШКОЛА
така сама людина, як і вони. І їм цікавіше з тобою спілкуватися.
Вчитель історії Любов Поплавська:
– Не потрібно жаліти свого часу.
Потрібно ставитися до дітей з відкритою душею, і вони віддячать тим самим.
Колектив дуже високопрофесійний і
відповідальний. У нас діти самі пишуть
сценарії заходів: КВК, новорічні вистави тощо. І вони готові в майбутньому
проявляти ініціативу.

ВІДГУКИ ГІМНАЗИСТІВ
Марта, закінчує 11 клас, член учнівського самоврядування.
– Гімназія дає не тільки базові знання, які знадобляться кожному, а й досвід у спілкуванні, розв’язанні проблем.
Педагогічний колектив піклується не
лише, щоб ми вивчили певні формули
чи дати, а щоб мислили творчо, креативно, мали змогу проявити себе. У гімназії панує атмосфера, в якій приємно
вчитися і розвиватися.
Ростислав, навчається в гімназії з 9 класу.
– Гімназія – це друга родина. Вона
дає якісну освіту, гарні знання, я можу
навіть не хвилюватися за ЗНО з англійської та математики. Тут сильні діти та
сильні вчителі.
Максим, вчиться у гімназії із 7-го класу.
– Гімназія формує члена суспільства.
Кожна дитина має змогу розвивати свої
індивідуальні здібності. Кожна дитина
знайде своє місце: якщо це не наука, то
може бути театр, чи громадське життя міста. Особисто я навчився писати наукові
роботи.
Марина, сім років навчається в закладі, президент гімназії.
– Усіма нашими заслугами завдячуємо
вчителям. Вони намагаються дати нам
більше, розповісти про життя, цікаві історії. І це надихає. Все що пропонує учнівське самоврядування, вчителі зустрічають
з радістю. У нас здорова конкуренція, яка
стимулює нас розвиватися, більше читати, поглиблювати свої знання,
Найбільші досягнення гімназії
−− колектив відзначено Дипломом П’ятої
Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2014» та Золотою медаллю Сьомої Міжнародної виставки
«Сучасні заклади освіти-2016»;
−− гімназія виграла грант проекту «Школа як
осередок розвитку громади» Всеукраїнсь
кого фонду «Крок за кроком».
Спілкувалася Ірина Левченко

Освітянські обрії
Дмитро Васьков, учень 8 класу Бучанського навчально-виховного комплексу № 4, переможець
Обласного етапу олімпіади з географії, переможець Обласного етапу олімпіади з хімії. (Керівники:
Світлана Купка, Світлана Глущенко).
Анастасія Ніколаєва, учениця 8 класу Бучанської
спеціалізованої загальноосвітньої школи № 5, переможець Обласного етапу олімпіади з української
мови і літератури та учасник Всеукраїнського етапу
Міжнародного конкурсу з української мови імені
Петра Яцика. (Керівник: Юлія Гурбич).
Олеся Приходько, учениця 10 класу Бучанської
спеціалізованої загальноосвітньої школи № 5, переможець Обласного етапу олімпіади з біології та
переможець Обласного етапу олімпіади з екології.
(Керівники: Віра Московчук, Лариса Остапчук).
Софія Клименко, учениця 11 класу Бучанської
Української гімназії, переможець Обласного етапу
олімпіади з географії та Обласного етапу олімпіади з астрономії. (Керівники: Олена Поліщук, Ірина
Жучкова).
Владислав Столяров, учень 10 класу Бучанської
Української гімназії, переможець Обласного етапу олімпіади з астрономії та математики, учасник Всеукраїнського етапу олімпіади з астрономії.
(Керівники: Ірина Жучкова, Світлана Яровенко).
Олександр Купрій, учень 9 класу Бучанського
навчально-виховного комплексу № 4, переможець
Обласного етапу олімпіади з хімії, переможець
Обласного етапу та учасник Всеукраїнського етапу олімпіади з математики, переможець Обласного
етапу олімпіади з інформатики. (Керівники:
Олена Андрієвич, Світлана Зарицька, Євгеній
Кожем’яко).
За інформацією відділу освіти БМР

UA:Перший

6:00 М/с «Гон».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:20,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30,4:10 Т/с «Елiза». (12+).
11:20 Д/с «Аромати Перу».
11:50 Д/с «Аромати Шотландiї».
12:15,13:10,17:15,20:20,23:50,3:35,
5:20 Погода.
12:25 Д/с «Кухня По».
13:20 По обiдi шоу.
14:25 Д/с «Тайська кухня».
15:15 Х/ф «Клара i Франциск», 2 с.
17:30 Перша шпальта.
18:25,21:25 ЧС FIFA U-20 2019 у
Польщi. 1/8.
20:30 Бюджетники.
0:00 Телепродаж Тюсо.
2:15 Розсекречена iсторiя.
3:10 Спiльно.
3:45 Разом.
5:30 Д/с «Цiкаво.com».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:0
0,5:20 «ТСН».
9:30 «Одруження наослiп».
10:55,12:20 «Мiняю жiнку».
13:50 «Сiмейнi мелодрами».
14:50 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
19:20 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «За три днi до
кохання». (12+).
22:45 «Грошi».
0:05 «Голос. Дiти 5».
2:10 Комедiя «Я знову тебе кохаю
2». (12+).

Iнтер

2:55,2:30 «Богинi ефiру».
4:15 Х/ф «Свято Нептуна».
4:55 «Top Shop».
5:25,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
9:50,18:00,19:00,1:45 «Стосується
кожного».
11:40,12:25 Х/ф «Висадiть банк».
12:00 «Новини».
14:00 Х/ф «Фанфан-тюльпан». (16+).
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок».
23:50 Т/с «Полiт метелика».

ICTV

4:40 Скарб нацiї.
4:50 Еврика!
4:55 Служба розшуку дiтей.
5:00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:45 Громадянська оборона.
6:40 Факти тижня. 100 хвилин з О.
Соколовою.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.

Стогнiєм.
10:10 Антизомбi. Дайджест.
12:05,13:15 Х/ф «Зоряний десант 2:
Герой Федерацiї».
12:45,15:45 Факти. День.
14:10,16:25 Х/ф «Зоряний десант 3:
Мародер». (16+).
16:40 Х/ф «Коматозники». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Бiльше нiж правда.
21:25 Т/с «Пес». (16+).
22:20 Свобода слова.
23:55 Х/ф «Роллербой». (18+).
1:50 Т/с «Прокурори». (16+).

Новий канал

3:00,2:05 Зона ночi.
3:45 Абзац.
5:35,6:45 Kids` Time.
5:40 М/с «Дракони. Перегони
безстрашних».
6:50 М/ф «Дозор джунглей».
8:55 Х/ф «Хвиля». (16+).
11:00 Х/ф «Землетрус». (16+).
13:30 Х/ф «Армагеддон». (16+).
16:40 Топ-модель. (16+).
21:40 Х/ф «Училка». (16+).
23:30 Х/ф «Сiм сестер». (16+).
2:00 Служба розшуку дiтей.

СТБ

7:05,20:55 Т/с «Швидка допомога».
8:05 МастерШеф. (12+).
14:35 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис. (16+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19:00 Хата на тата. (12+).
22:45 Т/с «Розлучниця». (16+).
0:40 Один за всiх. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,2:5
0 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:40,3:40 Реальна мiстика.
12:45,4:45 Агенти справедливостi.
14:45,15:30 Т/с «Жiночий лiкар».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Чорна кров», 9 i 10 с.
23:30,2:00 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
1:30 Телемагазин.

ТК «Київ»

8:00,0:10 «Поради лiкаря».
8:50,20:20,0:55,2:45,5:50 «Ситуацiя».
9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,2
1:00,23:00,1:05,3:45,6:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
9:15 «Ранок у мегаполiсi».
11:10 «Авiаносцi». (16+).
12:00,13:10,17:10,19:20 «Київ Live».
15:15 «Депутатська приймальня».
16:10,23:20 «Нижче тiльки пекло».
20:30,7:00 «Служба порятунку».
21:25,2:55 «Бойовi машини». (16+).
22:30 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
1:25,4:05 «Життєвi iсторiї».
6:20 «Мультляндiя».
7:30 «Телемаркет».

Вівторок • 4 червня
UA:Перший

6:00 М/с «Гон».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:20,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30,4:10 Т/с «Елiза». (12+).
11:20 Д/с «Аромати Шотландiї».
12:15,13:10,17:15,20:20,23:50,3:35,
5:20 Погода.
12:25 Д/с «Кухня По».
13:20 Країна на смак.
14:25 Д/с «Тайська кухня».
15:15,2:15 По обiдi шоу.
16:15 Д/с «Браво, шеф!»
17:30 Разом.
18:25,21:25 ЧС FIFA U-20 2019 у
Польщi. 1/8.
20:30 Нашi грошi.
0:00 Телепродаж Тюсо.
3:10 Спiльно.
3:45 Перша шпальта.
5:30 Д/с «Цiкаво.com».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:4
5,5:20 «ТСН».
9:30 «Одруження наослiп».
10:55,12:20 «Мiняю жiнку».
13:50 «Сiмейнi мелодрами».
14:50 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
19:20 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «За три днi до
кохання». (12+).
22:45,23:45 Т/с «Школа». (16+).
0:50 Драма «Готель Гранд
Будапешт».
3:25 Комедiя «Я знову тебе кохаю
2». (12+).

Iнтер

3:50 «Подробицi» - «Час».
4:55 «Top Shop».
5:25,22:05 «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 «Мiсце, що домом
зветься». (12+).
12:00 «Новини».
12:25 Х/ф «Агата Крiстi. Скорчений
будиночок». (12+).
14:45 «Правила виживання».
15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,1:45 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок».
23:50 Т/с «Полiт метелика».
2:30 «Богинi ефiру».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,20:15 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.

9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Бiльше нiж правда.
11:30,13:20 Х/ф «Мiсiя порятунку».
12:45,15:45 Факти. День.
13:50 Х/ф «Мiсiя порятунку 2».
15:30,16:20 Х/ф «Антиганг». (16+).
17:45,22:25 Т/с «Майор i магiя».
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
21:25 Т/с «Пес». (16+).
0:30 Х/ф «Озеро страху 3». (18+).
2:00 Т/с «Прокурори». (16+).

Новий канал

3:00 Зона ночi.
3:10 Абзац.
4:45,5:55 Kids` Time.
4:50 М/с «Дракони. Перегони
безстрашних».
6:00 Ревiзор. Магаїни.
9:50 Таємний агент.
11:30 Таємний агент. Пост-шоу.
16:30 Топ-модель. (16+).
21:30 Х/ф «Секс по дружбi». (16+).
23:40 Х/ф «Вiдпадний препод».
2:00 Екси. (16+).

СТБ

6:00,20:55 Т/с «Швидка допомога».
(12+).
7:05 МастерШеф. (12+).
14:40 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис. (16+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
(16+).
19:00 Хата на тата. (12+).
22:45 Т/с «Розлучниця». (16+).
0:40 Детектор брехнi. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:40,3:05 Реальна мiстика.
12:45,4:45 Агенти справедливостi.
14:45,15:30 Т/с «Жiночий лiкар».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Чорна кров», 11 i 12 с.
23:20 Без панiки.
0:00,2:15 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
1:45 Телемагазин.

ТК «Київ»

8:00,0:10 «Поради лiкаря».
8:50,20:20,0:55,2:45,5:50 «Ситуацiя».
9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,2
1:00,23:00,1:05,3:45,6:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
9:15 «Ранок у мегаполiсi».
11:10,21:25,2:55 «Бойовi машини».
(16+).
12:00,13:10,17:10,19:20 «Київ Live».
15:15 «Депутатська приймальня».
16:10,23:20 «Нижче тiльки пекло».
20:30,7:00 «Київськi iсторiї».
22:30 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
1:25,4:05 «Життєвi iсторiї».
6:20 «Мультляндiя».
7:30 «Телемаркет».

Середа • 5 червня

UA:Перший

6:00 М/с «Гон».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:20,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30,4:10 Т/с «Елiза». (12+).
11:20 Д/с «Аромати Шотландiї».
12:15,13:10,17:15,23:50,3:30
Погода.
12:25 Д/с «Кухня По».
13:20 Енеїда.
14:25 Д/с «Тайська кухня».
15:15 Країна на смак.
16:15 Д/с «Браво, шеф!»
17:30 Нашi грошi.
18:20,2:35 Тема дня.
19:30 Спiльно.
19:55 Д/с «Супер-Чуття».
21:25,2:25 UA:Спорт.
21:45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:15 Д/с «Тваринна зброя».
0:00 Телепродаж Тюсо.
3:40 #ВУкраїнi.
5:30 Д/с «Цiкаво.com».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:4
5,5:20 «ТСН».
9:30 «Одруження наослiп».
10:55,12:20 «Мiняю жiнку».
13:50 «Сiмейнi мелодрами».
14:50 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
19:20 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «За три днi до
кохання». (12+).
22:45,23:45 Т/с «Школа». (16+).
0:50 Комедiя «Я знову тебе кохаю
2». (12+).

Iнтер

3:50 «Подробицi» - «Час».
4:55 «Top Shop».
5:25,22:05 «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 «Мiсце, що домом
зветься». (12+).
12:00 «Новини».
12:25 Х/ф «Труп мого ворога».
(16+).
14:45 «Правила виживання».
15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,1:45 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок».
23:50 Т/с «Криве дзеркало душi».
(16+).
2:30 «Богинi ефiру».

ICTV

4:00 Скарб нацiї.
4:10 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:30 Студiя Вашингтон.
4:35 Факти.

4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,10:05 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11:00,13:15 Х/ф «Нещадний». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:35 Х/ф «Брати по зброї». (16+).
15:10,16:20 Х/ф «Якось у Мексицi:
Вiдчайдушний 2». (16+).
17:50,22:25 Т/с «Майор i магiя».
(16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Секретний фронт.
21:25 Т/с «Пес». (16+).
0:25 Х/ф «Озеро страху 4». (18+).
2:00 Т/с «Прокурори». (16+).

Новий канал

3:45 Зона ночi.
4:20 Абзац.
6:10 Ревiзор. Магаїни.
9:50 Таємний агент.
11:10 Таємний агент. Пост-шоу.
16:10 Топ-модель. (16+).
21:50 Х/ф «Чому вiн». (18+).
0:00 Х/ф «Вiдпадний препод 2».
2:10 Любов на виживання. (16+).

СТБ

6:55 Т/с «Коли ми вдома».
7:55,20:55 Т/с «Швидка допомога».
8:55 МастерШеф. (12+).
15:00 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис. (16+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19:00 Експерименти. (16+).
22:45 Т/с «Розлучниця». (16+).
0:40 Детектор брехнi. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:40,3:05 Реальна мiстика.
12:45,4:45 Агенти справедливостi.
14:45,15:30 Т/с «Жiночий лiкар».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Чорна кров», 13 i 14 с.
23:20 Гучна справа.
0:00,2:15 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
1:45 Телемагазин.

ТК «Київ»

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

Астрологічний прогноз на 3–9 червня 2019 року
ОВЕН (21.03-20.04).
Намагайтеся не витрачати дорогоцiнний час даремно. Плiтки i
базiкання, коментарi в соцмережах - такого повинно бути якомога менше у вашому
розкладi. А ось хорошу книжку почитати,
покататися з дiтьми на роликах, з друзями
зустрiтися не завадить. Почуття такту i
чарiвнiсть дозволять вам вiртуозно впоратися з поставленими завданнями. У вихiднi
краще виїхати за мiсто.

РАК (22.06-22.07)
На цьому тижнi фортуна посмiхається вам у багатьох справах.
Втiлюйте в життя давнi проекти,
вони можуть принести удачу. У середу
бажано не звалювати на свої плечi дуже
багато роботи. Вiдпочинок теж важливий.
Iнакше ви станете неуважнi i роздратованi. Не приховуйте радостi або засмучення вiд близьких, i вони з розумiнням
поставляться до вас.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Вам доведеться вирiшувати чужi
проблеми, когось мирити, давати
гроші в борг. Колеги чекають вiд вас
iнiцiативи. У стосунках з близькими в кiнцi
тижня можуть виникнути певнi труднощi.
Розбиратися, хто винен, будете пiзнiше, поки
важливо подумати, як вийти із ситуацiї, що
склалася. Постарайтеся придiлити достатньо
уваги дiтям. У вихiднi сходіть на пляж, покатайтеся на велосипедi.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Сформованi обставини можуть
зажадати вiд вас тверезостi розуму й зухвалостi думок. Не дозволяйте
нудьзі вирiшувати щось за вас. Не варто
зациклюватися на своїх проблемах i невдачах, навiть якщо такi мають мiсце. Вас
захопить вiдповiдальна i цiкава робота.
Може з`явитися багато iдей i нових знайомих. Остерiгайтеся недомовок i неясностей у стосунках з близькими.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Ви багато чого можете досягти, якщо визнаєте свої помилки i
виправите їх. Для вас може бути тягарем
пильний iнтерес з боку партнерiв i колег. Не
виключено, що недоброзичливцi спробують
спровокувати вас на конфлiкт. У п`ятницю
вiдбудеться подiя, яка може вiдкрити перед
вами новi можливостi в кар`єрi.

СКОРПІОН (24.10-22.11)
У першiй половинi тижня вас
порадують успiхи в справах i додатковий прибуток. Навiть складнi
завдання ви зумiєте розв’язати швидко i без
особливих зусиль. Ви чарiвнi й вам немає
рiвних у мистецтвi переконання. До того ж
ви зараз сповненi енергiї i сил, так подiлiться
своїм позитивним настроєм з близькими.

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
На цьому тижнi небажано проявляти активнiсть й iнiцiативу.
Пливiть за течiєю, це простiше
i надiйніше. У стосунках з оточуючими
продемонструйте витримку i спокiй: постарайтеся не говорити зайвого, не лiзьте
з порадами, коли вас про це не просять. У
п`ятницю варто зiбратися із силами i завершити розпочату справу.

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
На цьому тижнi постарайтеся
бути витриманими i розсудливими, не дозволяйте втягнути себе в
авантюру. Вашi iдеї та починання знайдуть
пiдтримку i принесуть прибуток. У середу
краще не приймати серйозних рiшень, небажано планувати дiловi зустрiчi та переговори. Друга половина тижня може бути
присвячена сiмейним справам. Дiтям або
батькам знадобиться ваша допомога.

РИБИ (20.02-20.03)
На цьому тижнi ви будете із завзятiстю наступати на однi й тi самі
граблi. Чи не час вчитися на своїх помилках? У вiвторок будете змушенi
швидко приймати рiшення на свiй страх
i ризик. Однак це не привiд для тривог i
страхiв. Енергiя, що вас переповнює, може
бути не завжди конструктивною, тому обережнiсть не зашкодить, особливо стежте за
своїми словами.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
На цьому тижнi ви будете забезпеченi симпатiєю i пiдтримкою
друзiв i однодумцiв. Зiрки радять спокiйнiше ставитися до недолiкiв iнших. Для
вас зараз час здiйснення найсмiливiших
планiв i глобальних задумiв. Подорожi
пройдуть вдало i запам`ятаються. Ви вiдчуєте гармонiю із собою i свiтом.

ДІВА (24.08-23.09)
На цьому тижнi вашi честолюбнi задуми можуть втiлитися
в життя. У середу не перекладайте вирiшення важливих питань на чужi плечi.
Якщо будете дiяти дипломатично, то в
четвер зможете умовити начальство на
що завгодно. Заздалегiдь приготуйтеся до
ймовiрних невдач у суботу, зустрiчайте їх
без панiки й iстерики.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
На цьому тижнi не варто приймати категоричних рiшень i розривати зв`язки. Не шкодуйте часу
на свою освiту i розвиток. Бажано не оприлюднювати своїх намiрів, тодi вони швидше
здiйсняться. В кiнцi тижня, ймовiрно, доведеться займатися виправленням помилок,
скоєних в недавньому минулому, причому
не обов`язково вами.
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Звітний концерт

Творили, витворяли,
не нудьгували жодної секунди

У Бучанському центрі позашкільної роботи відбувся звітний концерт та
виставки робіт вихованців гуртків – такий собі підсумок роботи у 20182019 навчальному році.

В

ідзначили юнаків і дівчат, які стали кращими в міських, обласних
і Всеукраїнських заходах. Керівники
гуртків отримали подяки директора за
високі досягнення в навчанні та підготовку переможців конкурсів, змагань.
Нагадаємо, що творчі будні центру позашкільної роботи доволі насичені. Гуртки: хореографії «Dream
Land», народна художня студія «АРТ»,
«Вишиванка», «Стиль та візаж», народний декоративний розпис, вокальний
гурток
«Водограйчик»,
гурток КВК «ШарКо», гурток організатори дозвілля «Буча-Ча», гуртки рукоділля «Сяйво» та «Умілі ручки», гурток
«Живопис і графіка», спортивний та
велосипедний туризм. А крім того веселі репетиції проводять учасники молодіжної Ліги сміху; масові заходи під
егідою Молодіжної ради Бучанської
ОТГ, дитячої дорадчої ради та гуртка
учнівського самоврядування «Лідер».

Свято талантів

У Центральному будинку культури відбувся
звітний концерт Бучанської дитячої школи
мистецтв ім. Левка Ревуцького. Обдаровані
вихованці сольно, в ансамблях чи колективами співали, танцювали, грали на музичних
інструментах.
а концерті викладачам школи вручили
Подяки за успіхи в професійній діяльності.
Від імені Бучанського міського голови Анатолія
Федорука його заступник Сергій Шепетько привітав талановитих учнів школи мистецтв і побажав
їм наснаги в розвитку свого таланту, зіркових виступів і визнання глядачів.
На сцені звучала різноманітна музика: класика і сучасність, народні, джазові композиції й всілякі варіації. Присутні в залі аплодували творчій молоді, яка подарувала чудовий концерт і незабутні емоції.

Н

У «Фантазії» призові місця і кубок
Чапкіса

На II Всеукраїнському дитячо-юнацькому вокально-хореографічному
конкурсі «Родина» імені Назарія Яремчука, організованому разом з народними артистами України Дмитром та Назарієм Яремчуками, бучанський колектив здобув перемогу.

НАША ГОРДІСТЬ

Триумф «Sand play»

ХІІ Всеукраїнський конкурс "Вернісаж талантів" став для студії пісочної
анімації "Sand play" черговою перемогою: ПЕРША ПРЕМІЯ !

З

разковий хореографічний колектив «Фантазія» Бучанської дитячої
школи мистецтв ім. Левка Ревуцького
яскраво і професійно виконав номери
на конкурсі «Родина». Голова журі з
хореографії народний артист України
Григорій Чапкіс, оголошуючи переможця, сказав багато приємних слів на
адресу «Фантазії» та керівників колективу Ганни та Анастасії Муляр, яких
нагородили подяками. Гурт також отримав кубок Чапкіса, а кожен танцівник – дипломи та медалі.
«Емоції зашкалюють… Море позитиву, радості і щастя від перемоги,
– написала Саша Крейман, учасниця колективу. – Це неймовірні відчуття, незабутні, неповторні, адже кожна перемога дається важкою працею. Дякуємо нашим хореографам за чудові номери, за те, що ваш талант не згасає і за те, що ви
ділитеся ним з нами».
Учасники «Фантазії» також висловили вдячність керівнику відділу культури
Бучанської міської ради Наталії Півчук за допомогу в організації поїздки на конкурс.

Н

аші переможці: Катя Вигівська, Віка Горчинська, Ліза Морева, Маргарита
Морева, Влада Хвойницька, Яна Хвойницька.
Вітаємо та бажаємо наступних перемог!

громади
ЮВІЛЕЙ

Нехай у «Сонячному»
завжди буде сонячно!

Такий девіз мало свято, що відбулося в Центральному будинку культури з
нагоди 50-річного ювілею дошкільного закладу № 1 «Сонячний».

В

ід імені Бучанського міського голови
Анатолія Федорука його заступник
Сергій Шепетько відзначив непросту,
щоденну, спільну роботу директора і працівників закладу, відділу освіти та батьків
вихованців садочка над формуванням комунікаційних здібностей дітей, навичок
спілкування, культурних основ.

8 ЧЕРВНЯ, М. БУЧА, МІСЬКИЙ ПАРК,
ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА,54
ГОЛОВНИЙ ВХІД
17:00 - урочисте відкриття фестивалю;
17:00-17:10 - виступ DJ Operetta;
17:10-17:20 - офіційна частина;
17:20-17:30 - виступ естрадно-духового оркестру «Либідь»;
22:00-22:10 – Neon show;
22:10-22:20 – Fire show.
АЛЕЇ ПАРКУ
12:00-18:30 - початок роботи виставок народних ремесел, хенд-мейду та майстер-класів від
компанії «Движ»:
циркова інтерактивна програма «HEARTART»;
• майстер-клас від професійних ходулістів;
• майстер-клас з виготовлення слаймів;
• майстер-клас з розпису пряників;
• майстер-клас з виготовлення гіпсових фігур;
• майстер-клас з декорування рамок;
• майстер-клас з виготовлення квітів з фоамирану;
• майстер-класи з твістінгу;
• майстер-клас з виготовлення суконь та спідниць;
• майстер-клас з розпису хною;
• hand-made майстер-класи від народних
майстрів.
РОТОНДА
15:00-16:00 - ALEX AINE «Looping show»;
16:00-16:50 - виступ електробандуриста, саунд-алхіміка TKALENKO;
17:00-17:30 - урочисте відкриття фестивалю;
17:30-18:00 - виступ дуету «Lu Vas»;
18:00-18:50 - виступ кавер-гурту «Charlie Band».

– Це робота на майбутнє. Саме від
ваших зусиль залежить, наскільки дітки будуть готові працювати в інтересах
держави, громади. Вітаю колектив з цим
прекрасним ювілеєм і бажаю терпіння,
майбутніх звершень і гарних відгуків.
Вітання і нагороди колектив закладу
отримав від профільного департаменту
Київської обласної держадмністрації,
Бучанської міської ради, відділу освіти,
профспілки.
Випускники різних років згадали у
віршованих рядках дні, які провели в
цьому теплому садочку, діти підготували чудові пісенні й танцювальні номери.
– Скільки вихователі вклали в малюків
часу і зусиль, щоб ми змогли насолодитися вальсом, танцем із баранами, іншими
номерами концерту! – наголосив начальник відділу освіти Бучанської міської

ради Олег Цимбал. –Ми найщасливіші
люди у світі. Живемо у європейському
місті. Маємо прекрасний, охайний, затишний, заклад «Сонячний», з мудрим і
відповідальним керівником і працьовитим колективом, чемними та вихованими дітьми. Вихователі – ви люди від Бога!
Валентина Науменко та Іван
Лисенко, випускники першого десятиріччя згадали, як вони завжди любили свій садочок, і що зараз він став ще
більш гарним і сучасним.

ПРОГРАМА ЗАХОДІВ СЬОМОГО МІЖНАРОДНОГО
МУЗИЧНОГО ФЕСТИВАЛЮ «О-FESТ-2019»

14:00-15:00 - інтерактивна розвага «Як інструменти зазвучали»;
15:00-16:30 - анімаційно-розважальна програма
для дітей;
16:30-17:00 - бульбашкове шоу;
17:00-17:30 - урочисте відкриття фестивалю;
17:30-18:30 - кріо-шоу.
ТАНЦЮВАЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНА СЦЕНА
«FUN STAGE»
15:00-15:30 - виступ співачки «LaMa»;
15:00-15:30 - виступ експериментального етнічно-електронного тріо «Kolo Yolo»;
16:20-17:00 - виступ гурту «KVITKA»;
17:00-17:30 - урочисте відкриття фестивалю;
17:30-18:10 - виступ Christina JAZZ band;
18:10-19:00 - виступ beatbox & A cappellaband
«Viral Vox».

ЛІТНІЙ ТЕАТР
19:00-22:00 - Міжнародний Гранд-концерт
за участю колективу Національної оперети
України та солістів провідних музичних
театрів світу.
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КАМЕРНА СЦЕНА «ФОНТАН»
17:30-18:00 - програма «Пансіон шляхетних дівчат» від театру «Мода та стиль XIX сторіччя»
та Ніколь Стаховської.

ПОЕЗОФОНІЯ (Літературна локація)
13:00-13:20 - Олександр Ірванець - драматург,
письменник, поет;
13:20-13:40 - Поваляєва Світлана - письменниця, поетка;
13:40-14:00 - Гонтар Олександра - поетка, перекладачка;
14:20-14:40 - Геннадій Беляков - письменник,
перекладач;
14:40-15:00 - Олександр Корж - письменник,
перекладач;
15.30-16:20 - програма «На балу» від Ніколь
Стаховської та театру «Мода та стиль XIX сторіччя».

ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК «КОРАБЕЛЬ»
12:00-12:30 - відкриття яскравим SKITTLES-шоу;
12:30-13:30 - мюзикл «Бременські музиканти.
Нова історія» від театральної студії «TOPstars»
(зразковий театр естради «Фабрика зірочок»);
13:30-14:00 - вокальний виступ учнів професійної музичної Академії «ART MUS»;

ART-ЛОКАЦІЯ
12:00-19:00 - проект «Wood Art Object» (автори:
Олександр Волосенко, Олександр Рижов);
12:00-19:00 - художня виставка живопису
Віолети Монсевич;
12:00-15:00 - майстер-клас з учнями Бучанської
школи мистецтв.

ДИТЯЧА РОЗВАЖАЛЬНА ЗОНА
(Оглядовий майданчик парку)
14:00-15:00 - відкриття цирковим шоу від
студентів Київської муніципальної академії
естрадного та циркового мистецтв;
15:00-15:30 - SKITTLES-шоу;
15:30-16:30 - анімаційно-розважальна про-

ФРАНЦУЗЬКИЙ ДВОРИК
14:00-17:00 - початок роботи імерсивної програми «Kvest O-FEST».
ПІД СТАРИМ ДУБОМ
15:00-16:00 - майстер-класи з виготовлення та
співогра на традиційних українських музичних
інструментах - кобзі, бандурі, колісній лірі;
16:00-16:45 - виступ бандуристки та співачки
Наталії Логощук;
17:00-17:30 - урочисте відкриття фестивалю;
17:30-18:30 - тріо «Kvitana» і бітбоксер Dorian
Shuffle.

грама від дитячого клубу «LITO»;
16:30-17:30 - молекулярна кухня;
17:30-18:30 - бульбашкове шоу;
14:00-19:00 - початок роботи майстер-класів, виставок народних ремесел:
• майстер-клас з розпису пряників;
• майстер-клас з розпису гіпсових фігурок;
• майстер-клас з виготовлення квітів
• із фоамірана;
• твістинг;
• батутні розваги.
ГОЛОВНА СЦЕНА 13:00-14:00 - виступ
театру традиційного індійського танцю
«Накштра»;
14-00-15:00 - виступ українсько-іспанського центру «Школа Фламенко»;
15:00-16:00 - виступ фольклорного театру
«Берегиня»;
16:00-16:15 - офіційне відкриття фестивалю;
16:15-17:00 - концертна програма від
Київського національного університету
культури та мистецтв;
17:00-18:30 - концертна програма ансамблю
«Азербайджан»;
18:30-19:30 - концертна програма від Kiev
Music Hall;
19:30-21:00 - Гала-концерт від артистів
Національної оперети України.

АЛЕЇ ПАРКУ
12:00-19:00 - початок роботи Мистецького
вернісажу:
• виставка живопису та скульптури від
Київської академії декоративного та
прикладного мистецтва і дизайну ім.
М.Бойчука;
• виставка-презентація традиційного індійського живопису;
• виставка традиційного індійського сарі з
діючою фотозоною;
• майстер-клас з традиційного індійського
розпису хною;
• майстер-клас з традиційного українського гончарного мистецтва;
• майстер-клас із різьблення по дереву;
• майстер-клас з виготовлення витинанки;
• робота з металом та природними матеріалами, виготовлення прикрас;
• майстер-клас з випалювання по дереву;
• українська лялька-мотанка;
• розпис гіпсових фігурок;
• розпис на папері;
• декупаж по дереву.

КУЛІНАРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
15:00-16:00 - грузинська кухня від ресторану
«Нікала» (м. Київ);
17:00-17:30 - урочисте відкриття фестивалю;
17:30-18:30 - шоу молекулярної кухні.

До привітань долучилися колеги з інших освітніх закладів, депутати міської
ради, батьки малюків, які відвідують
«Сонячний».
Прекрасні хореографічні композиції
подарували ювілярам та гостям свята
колишні випускники садочка, а тепер –
молоді призери почесних конкурсів.
Милі, душевні урочистості відбулися
у сяйві ніжних променів, якими світиться «Сонячний».
Ірина БІБА

СЦЕНА-ТЕРАСА
12:00-13:00 - fashion-показ від Київської
академії декоративного та прикладного
мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука;
13:00-14:00 - виступ Камерного оркестру
Київської дитячої академії мистецтв;
14:00-15:45 - виступ Джазового оркестру
Київської муніципальної академії музики
ім. Р. Глієра.

9 ЧЕРВНЯ, НАЦІОНАЛЬНА ОПЕРЕТА
УКРАЇНИ ПЛОЩА ПЕРЕД ТЕАТРОМ

10:00-13:00 - майстер-клас Давіда
Шарашидзе з учнями дитячих художніх
шкіл №5 та №7, м. Київ;
10:00-19:00 - проект «Wood Art Object»
(автори: Олександр Волосенко, Олександр
Рижов);
15:00-18:00 - street-artімпровізації (автор:
Дар’я Почтаренко);
17:00-19:00 - інтерактивні фотозони
«O-FEST 2019»;
17:00-19:00 - мистецька програма від студентів Київської муніципальної академії
естрадного та циркового мистецтв;
17:00-18:00 - виступ DJ Operetta;
18:00-19:00 - інтерактивна програма «HEAR
TART»;
18:00-18:30 - виступ Jazz band від
Національної оперети України;
18:30-18:45 - виступ Народного оркестру
барабанщиць «Киянки»;
18:45-19:00 - виступ солістів Національної
оперети України.

ГОЛОВНА СЦЕНА ТЕАТРУ

19:00-22:00 - Міжнародний Гранд-концерт
за участю колективу Національної оперети
України та солістів провідних музичних
театрів світу.
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Четвер • 6 червня
UA:Перший

6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:20,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30,4:10 Т/с «Елiза». (12+).
11:20 Д/с «Аромати Шотландiї».
11:50 Д/с «Аромати Iспанiї».
12:15,13:10,17:15,23:50,3:30 Погода.
12:25 Д/с «Кухня По».
13:20 UA:Фольк. Спогади.
14:25 Д/с «Тайська кухня».
15:15 Енеїда.
16:15 Д/с «Браво, шеф!»
17:30 #ВУкраїнi.
18:20,2:35 Тема дня.
19:30 Перший на селi.
19:55 Д/с «Супер-Чуття».
21:25,2:25 UA:Спорт.
21:45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22:15 Д/с «Тваринна зброя».
0:00 Телепродаж Тюсо.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:55
,5:20 «ТСН».
9:30 «Одруження наослiп».
10:55,12:20 «Мiняю жiнку».
13:50 «Сiмейнi мелодрами».
14:50 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
19:20 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45,21:45 Т/с «За три днi до
кохання». (12+).
22:30 «Право на владу».
1:00 Комедiя «Я знову тебе кохаю
2». (12+).

Iнтер

5:25,22:05 «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 «Мiсце, що домом
зветься». (12+).
12:00 «Новини».
12:25 Х/ф «Полiцейська iсторiя».
14:45 «Правила виживання».
15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,1:40 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок».
23:50 Т/с «Криве дзеркало душi».

ICTV

5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
11:20,13:15 Х/ф «Якось у Мексицi:
Вiдчайдушний 2». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:55 Х/ф «Мiсiя порятунку». (16+).
15:35,16:20 Х/ф «Мiсiя порятунку
2». (16+).
17:50 Т/с «Майор i магiя». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Антизомбi.
21:25 Т/с «Пес». (16+).
22:25 Х/ф «Антиганг». (16+).

Новий канал

4:10 Служба розшуку дiтей.
4:15 Зона ночi.
4:50 Абзац.
5:40 Ревiзор. Магаїни.
9:40 Таємний агент.
11:00 Таємний агент. Пост-шоу.
16:00 Топ-модель. (16+).

21:50 Х/ф «Однокласники». (16+).
23:40 Х/ф «Вiдпадний препод 3».

СТБ

7:40,20:55 Т/с «Швидка допомога».
8:40 МастерШеф. (12+).
15:05 Битва екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок. (16+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19:00 Цiєї митi рiк потому. (16+).
22:45 Т/с «Розлучниця». (16+).
0:40 Детектор брехнi. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:40,2:15 Реальна мiстика.
12:45,5:30 Агенти справедливостi.
14:45,15:30 Т/с «Жiночий лiкар».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Чорна кров». (12+).
23:20 Контролер.
0:00 Т/с «CSI. Мiсце злочину». (16+).

ТК «Київ»

8:00,0:10 «Поради лiкаря».
8:50,20:20,0:55,2:45,5:50 «Ситуацiя».
9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:0
0,21:00,23:00,1:05,3:45 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
9:15 «Ранок у мегаполiсi».
11:10,16:10,23:20 «Нижче тiльки
пекло». (16+).
12:00,13:10,17:10,19:20 «Київ Live».
15:15 «Депутатська приймальня».
20:30 «Прогулянки мiстом».
21:25,2:55 «Бойовi машини». (16+).
22:30 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

П`ятниця • 7 червня
UA:Перший

6:00 М/с «Гон».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:15,21:15,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Елiза». (12+).
11:20 Д/с «Аромати Iспанiї».
12:15,13:10,3:30 Погода.
12:25 Д/с «Кухня По».
13:20,3:35 Сильна доля.
14:25 Д/с «Тайська кухня».
15:15 UA:Фольк. Спогади.
16:25,19:25 ЧС FIFA U-20 2019 у
Польщi. Чвертьфiнал.
18:45,2:30 Тема дня.
21:40,2:20 UA:Спорт.
21:55 ЧС з футболу серед жiнок FIFA
2019 у Францiї.
0:00 Телепродаж Тюсо.
3:00 Схеми. Корупцiя в деталях.
4:30 Своя земля.
5:30 Д/с «Цiкаво.com».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,4:
55 «ТСН».
9:30 «Одруження наослiп».
10:55,12:20 «Мiняю жiнку».
13:50 «Сiмейнi мелодрами».
14:50 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
19:20 «Секретнi матерiали».
20:25 «Чистоnews».
20:35,22:50 «Лiга смiху».
0:50 «Київ Вечiрнiй».

Iнтер

3:45 «Подробицi» - «Час».
4:55 «Top Shop».
5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».

11:30 Х/ф «Нерви на межi».
13:35 Х/ф «Спокута».
15:20 Х/ф «П`ять рокiв та один
день». (12+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:05 Слiдство ведуть екстрасенси.
(16+).
19:05 Х/ф «Красуня».
22:50 Х/ф «Мiсiс Даутфайр».

10:10 Т/с «Мiсце, що домом
зветься». (12+).
12:25 Х/ф «Пограбування». (16+).
14:45 «Правила виживання».
15:50,16:45,23:50 «Речдок».
18:00,1:35 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».
3:05 «Сценарiї любовi».

ICTV

Канал «Україна»

4:00 Скарб нацiї.
4:10 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 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.
11:05,13:20 Х/ф «Мишаче
полювання».
12:45,15:45 Факти. День.
13:30,16:20,22:50 Т/с
«Марк+Наталка». (16+).
16:30 «На трьох». (16+).
18:45,1:40 Факти. Вечiр.
20:10,21:35 Дизель шоу. (12+).
23:50 Х/ф «Роллербой». (18+).
2:05 Т/с «Прокурори». (16+).

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:50,3:1
0 Сьогоднi.
9:30,5:40 Зоряний шлях.
10:40 Т/с «Дружина з того свiту».
(16+).
14:45,15:30 Т/с «Жiночий лiкар».
(16+).
19:45 Головна тема. Вибiр.
21:35 Футбол. Вiдбiр до Євро-2020.
Україна - Сербiя.
0:10 По слiдах.
0:50,2:15 Х/ф «Формула щастя».
(16+).
1:45 Телемагазин.
4:00 Реальна мiстика.

ТК «Київ»

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

Новий канал

3:50 Служба розшуку дiтей.
3:55 Зона ночi.
4:10 Абзац.
5:00 Ревiзор. Магаїни.
6:50 Таємний агент.
8:40 Таємний агент. Пост-шоу.
16:30 Топ-модель. (16+).
21:40 Х/ф «Однокласники 2». (16+).
23:40 Х/ф «Училка». (16+).
1:40 Х/ф «За зiтхання вiд тебе».
(16+).

СТБ

6:30,1:15 Т/с «Коли ми вдома».

Субота • 8 червня
UA:Перший

6:30,7:10,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,2:25,4:10
Новини.
9:30 Країна на смак.
10:30 Енеїда.
11:35 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи».
12:55 Х/ф «Естер Чудова».
14:45 Д/с «Мальовничi села».
15:10 Д/с «Фестивалi планети».
15:45 Д/с «Браво, шеф!»
16:45 Разом.
17:20 Д/ф «Всесвiтня природна
спадщина. Панама».
18:25,21:25 ЧС FIFA U-20 2019 у
Польщi. Чвертьфiнал.
20:20,2:40,4:25 Погода.
20:30 Спiльно.
23:25 Як дивитися кiно.
23:50 Х/ф «Сiльвiо та iншi». (18+).
2:45 UA:Фольк. Спогади.

Канал «1+1»

6:00,23:30,0:30 «Свiтське життя».
6:50 «Грошi».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00,11:10,12:10 «Свiт навиворiт
2: Iндiя».

13:05,14:00,15:00,16:00 «Свiт навиворiт: Камбоджа».
16:30,21:40 «Вечiрнiй квартал».
18:30 «Розсмiши комiка. Дiти».
19:30 «ТСН».
20:15 «Чистоnews».
20:25 «Українськi сенсацiї».

Iнтер

4:30 «Школа доктора Комаровського. Невiдкладна допомога».
4:55 «Top Shop».
5:25 Х/ф «Останнiй дюйм».
7:00 «Слово Предстоятеля».
7:10 «Чекай на мене. Україна».
9:00 «Шiсть соток».
10:00 «Готуємо разом. Випiчка».
11:00 Х/ф «Кортик».
15:20 Х/ф «Бiле сонце пустелi».
17:00 Т/с «Я подарую тобi свiтанок»,
1 i 2 с. (12+).
20:00 «Подробицi».
20:30 Т/с «Я подарую тобi свiтанок»,
3 i 4 с. (12+).
22:15 Т/с «Iлюзiя щастя», 1-4 с. (16+).
2:00 «Подробицi» - «Час».
2:30 Мюзикл «Божевiльний день,
або Одруження Фiгаро».

БЛАНК ПЕРЕДПЛАТИ НА 2019 РІК

ICTV

5:40 Факти.
6:05 Бiльше нiж правда.
7:50 Я зняв!
9:40 Дизель шоу. (12+).
10:55 Особливостi нацiональної
роботи.
12:45 Факти. День.
13:00 «На трьох». (16+).
15:00 Т/с «Пес». (16+).
16:55 Х/ф «Васабi».
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Рятувальники Малiбу».
21:25 Х/ф «Приватний курорт».
22:50 Х/ф «Озеро страху 3». (18+).

Новий канал

3:10 Служба розшуку дiтей.
3:20,2:20 Зона ночi.
6:40 М/с «Лунтiк».
7:45,9:25 Kids` Time.
7:50 М/с «Дракони. Перегони
безстрашних».
9:30 Ревiзор. Спецвипуск.
17:20 М/ф «Прегарний принц».
19:00 Х/ф «50 перших поцiлункiв».
21:00 Х/ф «Ласкаво просимо в рай».
23:00 Х/ф «Ласкаво просимо в рай ».

СТБ

6:35,1:35 Т/с «Коли ми вдома».
9:30 Страва честi. (12+).
10:30 Х/ф «Найчарiвнiша та
найпривабливiша».
12:10 Т/с «Швидка допомога».
16:25 Х/ф «Мiссiс Даутфайєр».
19:00 Т/с «Снайперша». (16+).
22:50 Х/ф «Красуня».

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00,2:50 Сьогоднi.

7:30,5:20 Зоряний шлях.
8:00 Т/с «Чорна кров», 9-14 с. (12+).
15:20 Т/с «Чорна кров». (12+).
17:10 Т/с «Iнша я», 1 i 2 с. (12+).
20:00 Т/с «Iнша я». (12+).
22:20 Т/с «Єдиний мiй грiх»
1:30 Телемагазин.

12:00 «Якiсне життя».
12:30 «Зiрковий смак».
13:10,1:20 «Gorod «S».
15:10 Х/ф «Небезпечний Бангкок».
17:10 «Авiаносцi». (16+).
18:10 Х/ф «Дивовижна iсторiя
дивного кохання».
21:25 Х/ф «Охоронець». (16+).
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:35,4:35 «Київ Live. Пiдсумки».

ТК «Київ»

9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,21:0
0,23:15,1:00,3:05,6:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
9:15,11:10 «Ранок у мегаполiсi».

Недiля • 9 червня
UA:Перший

6:00 М/с «Гон».
6:30,7:10,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,23:20,2:00,4:1
0 Новини.
9:30,2:20 Енеїда.
10:35 Країна на смак.
11:35 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи».
12:55 Х/ф «Ганс Рьоклє i чорт».
14:20 Д/с «Тайська кухня».
15:20,22:00 Бюджетники.
15:50 UA:Фольк. Спогади.
16:55 Перший на селi.
17:25 Д/ф «Всесвiтня природна
спадщина. США. Нацiональний
парк Гранд Каньйон».
18:25 Д/с «Фестивалi планети».
18:55 #ВУкраїнi.
19:25 Перша шпальта.
19:55 Д/с «Мегаполiси».
21:25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:30 Т/с «Окупованi». (16+).
23:45 Погода.

Канал «1+1»

6:00 «ТСН».
6:35 М/ф.
6:45 «Українськi сенсацiї».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:45,2:45 «Свiт навиворiт: Камбоджа».
10:40 Бойовик «Телефонна будка».
12:05 Бойовик «Облога». (16+).
14:15 Бойовик «День
незалежностi». (16+).
17:05 Бойовик «День незалежностi.
Вiдродження». (12+).
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Голос. Дiти 5».
23:05 «Лiга смiху».

Iнтер

4:45 Х/ф «Шельменко-денник».
6:10 Х/ф «Дванадцята нiч».

8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Мегаполiси».
11:00 «Орел i решка. Морський
сезон 3».
12:00 «Орел i решка. Морський
сезон».
13:00 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок», 1-4 с. (12+).
17:15 Х/ф «Гра Моллi». (16+).
20:00 «Подробицi».
20:30 «Правила виживання.
Спецвипуск».
22:00 Х/ф «Мiльйонер».
0:05 «Речдок».

ICTV

4:15 Факти.
4:40 Громадянська оборона.
6:20 Антизомбi.
8:05 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12:45 Факти. День.
13:00 Т/с «Пес». (16+).
15:00 Х/ф «Приватний курорт».
16:25 Х/ф «Рятувальники Малiбу».
18:45 Факти тижня. 100 хвилин з О.
Соколовою.
20:35 Х/ф «Пробудження». (12+).
22:50 Х/ф «Прибуття». (12+).
0:55 Х/ф «Лейк Плесiд проти
Анаконди». (18+).

Новий канал

7:45,13:35 Kids` Time.
7:50 М/с «Дракони. Перегони
безстрашних».
9:40 М/ф «Дозор джунглiв».
11:40 М/ф «Втеча з планети
Земля».
13:40 М/ф «Прегарний принц».
15:00 Х/ф «50 перших поцiлункiв».
17:00 Х/ф «Ласкаво просимо в
рай». (16+).
19:10 Х/ф «Мiлина». (16+).
21:00 Х/ф «Глибоке синє море».
23:10 Х/ф «Пiдйом з глибини».

Втрачений державний акт за кадастровим номером 3210800000:01:113:0144,
ЯК №020539 зареєстрований у книзі записів реєстрації державних актів за №
321080001001437, 30 липня 2012 р., виданий
на ім’я Герасимкова Ганна Макарівна, вважати недійсним.

СТБ

7:00 Т/с «Коли ми вдома».
9:00 Страва честi. (12+).
9:55 Експерименти. (16+).
11:55 Хата на тата. (12+).
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
21:00 Один за всiх. (16+).
22:15 Я соромлюсь свого тiла.
0:10 Цiєї митi рiк потому. (16+).

Канал «Україна»

6:30 Сьогоднi.
7:30 Зоряний шлях.
8:50 Т/с «Iнша я». (12+).
13:00,3:10 Т/с «Нi слова про
любов».
17:00 Т/с «Повернення до себе»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Повернення до себе».
23:00 Т/с «Єдиний мiй грiх», 5-7 с
1:45 Телемагазин.
2:15 Т/с «Єдиний мiй грiх». (16+).

ТК «Київ»

8:00 «Прогулянки мiстом».
8:30 «Шеф-кухар країни».
9:00,11:00 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
9:15,11:10 «Ранок у мегаполiсi».
12:00 Х/ф «Дивовижна iсторiя
дивного кохання».
14:30 «Авiаносцi». (16+).
15:25 Х/ф «Хлопцi та Гiйом, до
столу!» (16+).
16:50 «Фестиваль «Мелодiя двох
сердець».
18:55 Х/ф «Мiллi».
21:00,1:25,3:55 «СТН-тижневик».
21:30,1:55,4:25,7:00
«СТН-спорт-тижневик».
21:50 Х/ф «Суперстар». (16+).
23:40 «Українська Нацiональна
Лотерея».

Ремонт холодильників

куплю б/у
або неробочий холодильник

(066) 021 22 18
(073) 156 36 99

Перелік назв вулиць та провулків,
розташованих у м.Буча

До редакції газети «БН» звернулися читачі з проханням повідомити зміни
назв вулиць у місті Бучі. Наші журналісти звернулися з відповідним запитом до Бучанської міської ради. Тож публікуємо офіційну інформацію, отриману від органів місцевого самоврядування.
Назва
новостворена

вулиця Антонова Олега

новостворена

вулиця Антоновича Володимира

новостворена

вулиця Апостола Данила

новостворена

вулиця Аркаса Миколи

новостворена

вулиця Багалія Дмитра

новостворена

вулиця Багряного Івана

новостворена

вулиця Бандери Степана

новостворена

вулиця Білокур Катерини

(перейменовано з вул. Піонерської )

бульвар Бірюкова Леоніда

новостворений

вулиця Барвінок Ганни

новостворена

новостворена

вулиця Вишнева
вулиця Вишневецького Дмитра

(перейменовано з частини вул. Ворошилова)

провулок Вишневецького Дмитра

(перейменовано з провулку Ворошилова )

вулиця Вовчок Марко

новостворена

вулиця Вокзальна
провулок Вокзальний
вулиця Волобуєва Михайла

новостворена

провулок Волгоградський
вулиця Ворзельська
вулиця Вчительська
провулок Вчительський
вулиця Героїв Майдану

(перейменовано з вул. Комсомольська)

провулок Героїв Майдану

(перейменовано з провул. Комсомольський)

вулиця Гагаріна
провулок Гагаріна

провулок Будівельний тупик
вулиця Булгакова Михайла
вулиця Богуна Івана

новостворена

вулиця Васильченка Степана

новостворена

вулиця Виговського Івана

новостворена

вулиця Вербицького Михайла

новостворена

вулиця Вересая Остапа

новостворена

вулиця Верьовки Григорія

новостворена

Газета
«Бучанські новини»

запрошує на роботу
менеджера з реклами
та журналістів
За детальною інформацією
звертайтеся за адресою редакції:
м. Буча,
вул. Києво-Мироцька, 104-Б,
тел. 48-305.

вулиця Гайдамацька

новостворена

вулиця Гамалія Миколи

(перейменовано з частини вул. Ворошилова)

вулиця Героїв Крут
вулиця Гетьмана Вадима

новостворена

вулиця Глібова Леоніда

новостворена

вулиця Глушка Валентина

новостворена

Продовження у наступному номері «БН»

Передплати
газету «Бучанські новини»!
Вартість передплати –
153,53 грн — на півроку.
Передплатний індекс – 08034
Передплату можна оформити в усіх
відділеннях «Укрпошти», у листонош,
в редакції «Бучанських новин».

!

УВАГА

Зміниться вартість оформлення
біометричних документів
З 1 липня оформити ID-картки стане дорожче на 66 грн, якщо послугу
необхідно виконати терміново (до 10 робочих днів) готуйте на 105 грн
більше. Закордонний паспорт коштуватиме майже на 125 грн дорожче.

У

новостворена

вулиця Винниченка Володимира

вулиця Воїнів Інтернаціоналістів

вулиця Будівельна

нсія

вулиця Вірського Павла

вулиця Водопровідна

вулиця Амосова Миколи

Вака

вулиця Ватутіна

ряд ухвалив нові суми вартості адміністративних послуг при оформленні паспорта громадянина України (ID-картки) та паспорта громадянина
України для виїзду за кордон, які будуть сплачуватися після 1 липня. Зміниться
також і вартість бланків згаданих документів.
Як повідомляється на офіційному урядовому порталі, за підрахунками експертів таке підвищення збільшить надходження до місцевих бюджетів у 2019 році
на майже 200 млн грн, які буде спрямовано, зокрема, на виконання програм місцевого значення.
Відповідно до внесених змін, з 01.07.2019 нові суми адміністративного збору
становитимуть:
ПРИ ОФОРМЛЕННІ ID-КАРТКИ: до 20 робочих днів – 345 грн; до 10 робочих
днів – 471 грн.
ПРИ ОФОРМЛЕННІ ЗАКОРДОННОГО ПАСПОРТА: до 20 робочих днів – 682
грн, до 7 робочих днів та до 3 робочих днів у разі наявності підстав – 1034 грн.
Крім того нагадуємо, щойно дитині виповнилось 14 років, для оформлення їй
закордонного паспорта подається ВИКЛЮЧНО ID-картка! А для її оформлення
потрібно свідоцтво про народження.
Оформити паспорт-картку ваш син чи донька зможуть і в бучанському ЦНАПі
– Центр надає такі послуги.
Список країн, у які українці з ID-карткою можуть подорожувати, постійно
розширюється.

Анекдоти
- Ось, Сєрьога, як все-таки дівчатам легко увагу до себе привернути: вдягнула коротку червону
сукню, губи намазала малиновою помадою. І все, на
тебе дивляться!
- Начебто, якщо ти, Толік, те ж саме зробиш, на
тебе ніхто дивитися не буде?
***
- Бачиш, люба, дива бувають! Сьогодні вечір суботи, а я тверезий, як скельце!
- Не хочу тебе засмучувати, але сьогодні вже вечір
вівторка!
***
Прочитав, що не можна їсти за дві години до сну.
Так і не зміг лягти спати.
***
- Цікаво, яка каша буває в голові?
- Перлова, звичайно. Дивись, скільки перлів видаю!
***
- Васю, навіщо тобі дзеркало в гаражі?
- Ну, як... Завжди є з ким випити!

Заява про намір отримання дозволу на викиди

КП «КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ» заявляє про намір отримання
дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел викидів для твердопаливної котельні філії дитячого оздоровчого комплексу «Джерело», розташованої за адресою: 08292, Київська обл., м. Буча, вул.
Інститутська, 48.
Джерелами викидів є:
димовідвідна труба, 2 твердопаливних котли MAX потужністю 200 КВт кожен.
Кількість джерел викиду-1; загальний обсяг викидів становить – 39,915477 т/
рік, у т.ч. парникові гази 37,421381 т/рік. Основні забруднюючі речовини: оксид
вуглецю-2,284778т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO +
NО2])-0,037988т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)-0,071064т/рік, сірки діоксид-0,040422 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)-0,059844т/рік; парникові гази: вуглецю
діоксид-37,409412т/рік, метан-0,006649/рік,азоту (1) оксид [N2О]-0,005320 т/рік.
При отриманні дозволу на викиди для об’єкта будуть встановлені умови до
технологічного обладнання та споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин в атмосферу.
КП «КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ» гарантує при здійсненні своєї діяльності дотримання вимог і нормативів природоохоронного й санітарного законодавства.
Пропозиції й зауваження направляти протягом 30 календарних днів з моменту
опублікування даного оголошення до Київської обласної державної адміністрації
за адресою: 01196 м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, тел.: (044)2861475, 2861739 е-mail:
zvern@koda.gov.ua або Бучанської міської ради за адресою: 08292, Київська обл.,
м. Буча, вул. Енергетиків, 1, тел.: (04597)29605, е-mail: bucharada@ukr.net.
Додаткову інформацію щодо обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферу можна отримати у ТОВ «НВП «Екозахист», розташованому за адресою: м.
Київ, вул. Механізаторів, 2 та за тел. (067)4498558, а також на підприємстві за
тел.:(04597)49976.
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З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (099) 608-28-31; (098) 468-14-96; (063) 271-72-24, (063) 656-89-33

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

ДІЛОВИЙ ТИЖДЕНЬ

№ 22 від 30 травня 2019 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

10

МЕДИЦИНА
ІМУНІЗАЦІЯ – ЩО ЦЕ ТАКЕ?
Це процес, під час якого імунна система
людини стає захищеною від агента (імуногена). Шляхом контрольованого наражання людини на імуноген її тіло може навчитися захищатися: це називають активною
імунізацією. Пасивною імунізацією є пряме вживлення цих елементів в організм, на
противагу самостійному виробленню ним
цих часток.
Імунізацію проводять різними методами, найчастіше – шляхом вакцинації. Вона
є важливою, адже може захистити від багатьох захворювань. Імунізація не лише оберігає дітей від смертельних захворювань,
а й допомагає в розвитку імунної системи
дитячого організму.
Через широке застосування імунізації певні інфекції та хвороби були майже
повністю подолані в певних регіонах та на
планеті загалом. Яскравим прикладом є
захворювання на поліомієліт у США: завдяки вчасній вакцинації дітей випадків цієї
хвороби не було зафіксовано на території
країни з 1979 року.
Активну імунізацію/вакцинацію вважають одним із десяти видатних досягнень
охорони здоров’я у XX столітті.
ПРОЦЕС ІМУНІЗАЦІЇ
На сьогоднішній день імунізація вважається одним з найефективніших методів
боротьби зі всілякими небезпечними захворюваннями, як правець, дифтерія, гепатит, кашлюк та багатьма іншими. Вперше

Імунізація – ваш захист

Вакцинація вважається одним з найбільших досягнень медицини, яке щорічно дає можливість попередити 3 мільйони смертей і 750 тисяч випадків дитячої інвалідизації. Нині за допомогою вакцин людство здатне убезпечитися від 30 інфекційних захворювань. Імунізацію визнано одним з
найефективніших заходів запобігання захворюванням. Низьке охоплення
вакцинацією в Україні призводить до високих ризиків поширення інфекційних захворювань та створює критичну загрозу для загального стану
здоров’я населення країни.

її провели в кінці ХVIII століття. Для того,
щоб вироблявся імунітет правильно, а негативні наслідки були мінімальними, вра-

Вакцинація від кору без обмежень

Відтепер жодних вікових бар’єрів для захисту від кору. Безоплатно вакцинуватися проти кору зможуть дорослі будь-якого віку, а також немовлята віком від 6 місяців. Відповідний наказ МОЗ України (№958) від
23.04.2019 – зареєстрований у Мін’юсті.
КОЛИ ТРЕБА ВАКЦИНУВАТИСЬ ВІД КОРУ ДОРОСЛИМ:
−− якщо контактували з хворими (вакцинацію рекомендовано зробити впродовж 72 годин)
−− якщо не хворіли на кір та не маєте даних про щеплення в медичній карті
−− якщо за результатами аналізів на наявність антитіл IgG не маєте імунітету проти кору
ВАЖЛИВО: для формування імунітету дорослим достатньо одного щеплення проти кору.
Коли треба вакцинуватися від кору немовлятам від 6 місяців:
якщо дитина контактувала з хворими (вакцинацію рекомендовано зробити впродовж
72 годин).
ВАЖЛИВО
До 6 місяців вакцину КПК не застосовують. Щеплення у 6-11 місяців вважається «нульовою» дозою і подальші планові щеплення потрібно проводити за Календарем профілактичних щеплень: у 12 місяців (перша доза вакцини КПК) і 6 років (друга доза).
ДЕ ЗРОБИТИ ЩЕПЛЕННЯ НЕМОВЛЯТАМ І ДОРОСЛИМ
У комунальному медзакладі, де підписали декларацію з педіатром, терапевтом чи сімейним лікарем. На початку літа це також можна буде зробити у приватних медзакладах та лікарів-ФОПів, які підписали договір із Національною
службою здоров’я України.
Як і раніше, безоплатною залишається вакцинація за Календарем щеплень.
– Ольго Дмитрівно, чи часто люди
мають захворювання «щитовидки»?
– Згідно зі статистикою, порушеннями в роботі щитоподібної залози
страждає до третини всього населення
планети. Більшість захворювань цього
важливого органу вважають виліковними.
Серце є основною мішенню для гормонів щитоподібної залози, на надлишок або нестачу яких воно реагує певною клінічною симптоматикою. Якщо
пацієнт роками безрезультатно лікує
порушення серцевого ритму, депресію,
хвороби шкіри, шлунково-кишкового
тракту, потрібно виключити патологію
щитоподібної залози. Найпростіший
спосіб перевірити її роботу – це метод
скринінгової діагностики. Потрібно
просто здати кров з вени натщесерце
на дослідження рівня тиреотропного
гормону, а також пройти УЗД щитовидної залози і обов’язково показати
отримані результати лікарю.
– Наскільки серйозні проблеми для
пацієнта в разі порушення роботи
щитоподібної залози?
– Цей орган виробляє гормони, що беруть участь в регуляції обміну речовин
і росту клітин. Будівельним матеріалом
для цих гормонів є йод. Тому 90% всіх захворювань щитоподібної залози пов’язані з дефіцитом йоду. Встановлено,

ховуються багато факторів. Серед них і вік,
стан здоров’я, уразливість до певних хвороб тощо.

Активна імунізація
Може бути як природною, так і штучною. Природна імунізація виникає після
перенесеної хвороби. Друга ж здійснюється шляхом введення вакцин. Таким чином, активна імунізація сприяє тривалому
ефекту, захищаючи організм від гострих
інфекцій.
Однак такий спосіб імунізації має свої
недоліки. Насамперед можливе прогресування хвороби. Також такі вакцини однокомпонентні, так як комбінація їх з іншими
мікроорганізмами може мати непередбачену реакцію. Активна імунізація – це спосіб,
який не годиться для людей з імунодефіцитом, пацієнтів з лейкозом, лімфомою, а
також для тих, хто проходить радіотерапію. Забороняється введення таких вакцин і вагітним.
Застосування анатоксинів
Нерідко під час імунізації застосовують анатоксини. Це речовини,
які одержують шляхом впливу на
токсин формаліном. Таким чином,
він знешкоджується, але зберігає
імуномодулюючі властивості. Такі
анатоксини використовують для щеплення від правця, дифтерії.

Коли щитоподібна залоза
«говорить», то серце «слухає»
Щорічно наприкінці травня в усіх
країнах відзначається Всесвітній
день щитоподібної залози (World
Thyroid Day). Дата ввійшла в календар у 2009 році, коли Європейська
тиреоїдна асоціація запропонувала
відзначати день, присвячений цій
темі на міжнародному рівні. Про
те, як уберегтися від захворювань,
пов’язаних із порушеннями цього
важливого органу, ми поспілкувалися з лікарем-ендокринологом КНП
«БКДЦ» БМР Ольгою Клоченко.
що вміст йоду в щитоподібній залозі
залежить від наявності його в продуктах харчування. У разі недостатнього
поступлення залоза не може нормально
функціонувати. Попередити їх досить
просто – потрібно лише забезпечити
людині щоденне надходження в організм необхідної кількості йоду (150-200
мкг на добу).
– Як це забезпечити? Їжа, пігулки…
– Найбільш простим і безпечним
способом розв’язання проблеми дефіциту йоду є вживання йодованої солі.

Більше 70% жителів Землі використовують в харчуванні йодовану сіль.
– Що потрібно робити, аби уникнути захворювань щитоподібної залози?
– Замінити звичайну сіль на йодовану та додавати її в уже приготовані
страви, аби йод не випаровувався під
час нагрівання.
Вживати природні джерела йоду
– морепродукти, особливо морську
капусту. Жоден інший продукт не
містить стільки йоду. Біла риба, овочі
(картопля, редиска, часник, буряк, то-

Пасивна імунізація
За її допомогою створюється тимчасовий
імунітет. При цьому вводяться антитіла до
певних антигенів. Як правило, цей спосіб
використовується за умови, коли активна
імунізація не була проведена, для лікування укусів павуків, змій. Метод, зазвичай застосовується після контакту зі збудником.
Асоційовані препарати для
вакцинації
У низці випадків практикується асоційована імунізація. Це використання препаратів, які складаються з різних антигенів.
Головною перевагою цього способу є зменшення кількості ін’єкцій, необхідних для
запровадження кожного антигену. До того
ж така вакцинація сприяє виробленню імунітету за досить короткий строк і дає змогу
комбінувати антигени в різних варіантах
(залежно від ситуації епідеміологічної обстановки). Яскравим представником є препарат
від кашлюку, правця та дифтерії (АКДП).
Турова вакцинація
Для того щоб швидко роз’єднати ланцюг
інфікування певним захворюванням, проводиться турова імунізація. Це комплекс
заходів, спрямованих на проведення вакцинації дітей (незалежно від того, чи були
вони щеплені раніше). Основна мета таких
дій полягає у щепленні всіх груп населення
від певної хвороби.
Ускладнення у разі імунізації
Хоча імунізація населення – це досить
безпечний і необхідний процес, виникнення побічних реакцій усе ж можливе.
Найчастіше можна спостерігати незначне
підвищення температури, біль у місці ін’єкції. Діти стають примхливими, апетит знижується. Можливі алергічні реакції. Щоб
уникнути подібних ускладнень, слід проводити вакцинацію правильно. Перед кожним щепленням необхідний огляд лікаря.
Як допомогти дитині під час
вакцинації?
Перед вакцинацією дитину бажано заспокоїти. Якщо після щеплення підвищується температура (понад 39 °С), слід
дати лікарські препарати для її зниження.
Необхідно створити в приміщенні комфортні кліматичні умови. Якщо після
вакцинації від кору, краснухи тощо з’явилося висипання, то це не повинно насторожувати. Зазвичай воно проходить через
кілька днів. Однак будь-які тривалі зміни
в поведінці, судоми, проблеми з диханням,
млявість упродовж тривалого часу – серйозний привід звернутися до фахівця.
Оксана Джам,
КНП «Бучанський центр
первинної медико-санітарної
допомоги» БМР
мати, спаржа, зелена цибуля, щавель та
шпинат), фрукти (банани, апельсини,
лимони, дині, ананаси та хурма), яйця,
яловичина та волоські горіхи також
стануть у пригоді в боротьбі з йододефіцитом.
– А для вагітних жінок та малюків є
окремі рекомендації?
– Особливо важливим є функціонування щитовидної залози у вагітних
жінок, так як брак гормонів щитоподібної залози в матері загрожує порушеннями формування центральної
нервової системи в дитини. Тому в багатьох країнах проводиться обов’язковий скринінг вагітних на порушення в
роботі щитовидної залози. Вагітним та
молодим матерям варто вживати препарати йоду. Добову норму йоду має
визначити лікар.
Дітей від одного року чи тих, хто вже
на прикормі, потрібно годувати їжею,
приготованою з використанням йодованої солі.
– А які ще поради?
– Перевіряйте рівень тиреотропного
гормону, і відвідуйте ендокринолога.
Це допоможе вчасно виявити брак гормонів та за потреби скорегувати раціон. Дослухайтеся до порад та будьте
здорові!
Спілкувалася
Ірина Левченко

СУСПІЛЬСТВО
Інелла Огнєва:
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«Для мене найбільше щастя – можливість
дарувати людям тепло своєї душі»
– Господь рятував моє життя не один раз.
Нині я сприймаю свою хворобу як ще одне
випробування, з яким з Божою допомогою
я обов’язково впораюся. І як тут не любити
життя! Я ціную кожну його мить! Адже мене
могло б і не бути. Коротше кажучи, я просто
щаслива людина.
– Розкажіть трохи про себе.
– Я мала щастя народитися у православній
прекрасній родині (у мене чудова матуся та
старша на два роки сестричка). Вони – моя
опора і підтримка в житті, мої крила... Саме
мама розгледіла в моїх дитячих кумедних
вигадках щось більше. Саме завдяки своїй
родині, їхній вірі в мене я наважилася два
роки тому поділитися з кимось своєю творчістю. До цього мала принципову позицію
не реєструватися в соціальних мережах. Цей
етап став переломним у моєму житті. Я навіть сподіватися не могла на таку підтримку
серед читачів. За короткий час у мене з’явилася своя аудиторія, яку я називаю поетичною родиною (посміхається). Саме завдяки
підтримці та допомозі від небайдужих шанувальників моєї творчості я отримала можливість надрукувати першу, а згодом і другу,
збірочку. Наразі я живу цим!
– Як давно ви пишете вірші?
– Я почала вигадувати різні історії відтоді
як навчилася говорити, а записувати почала
їх у 5 років (коли навчилася писати). І відтоді
не припиняю.
– Чи писали в інших жанрах?
– Звичайно! В чому я себе лише не пробувала: романи, детективи, новели, казки,
оповідання, поезія, акровірші. Але найшир-

Письменниця, поетеса, танцівниця, туристка, художниця, бучанка Інелла
Огнєва – різнобічно талановита особистість. А ще ця молода і тендітна дівчина має сильний дух: кілька разів потрапляла в тяжкі життєві ситуації,
коли могла втратити життя, але це її лише загартувало.
Зараз Інелла має хворобу, з якою відважно бореться і не втрачає віри на
видужання, і мріє про майбутнє … як буде допомагати іншим:

ше я розкрила свої можливості, коли почала брати замовлення на вірші, починаючи з
привітань молодятам і закінчуючи віршами
про складне життя єгерів. Чого тільки люди
не замовляють.
– Чому сподобалися саме вірші?
– Я просто пишу те, що відчуваю! І думаю,
що інформація через поезію сприймається
читачами краще.
– Чим ви надихаєтеся?
– Життям! Усім, що навколо! А якщо чесно, то моя поезія – не моя заслуга. Я просто
пишу те, що вкладає в моє серце Господь.
Часто навіть не маю уявлення звідки беруться ці думки. Пишу про те, чого не відчувала і
не переживала сама.
– Цікаво, чи є у вас улюблений письменник?
– Звичайно! Коли була маленькою, то дуже
любила Джеремі Стронга, а нині улюблена книга «Граф Монте-Крісто» Олександра
Дюма та «Тринадцята казка» Діани
Сеттерфілд.
– Хто для вас авторитет серед письменників і взагалі людей?
– Серед письменників – Василь
Симоненко, серед людей – моя сестричка
(вона прекрасна, я дуже нею пишаюся) і зви-
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дипломи, побажання, радість
завершення і сум розлуки

чайно мама (про її життя потрібно писати
окрему книжку).
– Можливо, ви чимось ще займаєтеся,
адже писати і писати набридає, чи ні?
– Я займаюся різними видами творчості:
постійно знаходжу себе в чомусь новому,
коли дозволить здоров’я, то планую робити презентації та благодійні творчі вечори в
різних містах України, дуже мрію подорожувати, люблю активний відпочинок! Танцюю,
малюю, роблю іграшки та пишу на замовлення, працюю над романом та готую до друку
третю збірочку. Коротше кажучи – не нудьгую!
– Вас заставляли в дитинстві займатися
творчістю чи ви завжди такі були завзяті?
– Моя мама ніколи не змушувала мене ні
до чого, навпаки, у нас в родині зміна ролей!
Мама часто просила мене менше вчитися і
прогулювати школу, а в мене був синдром
відмінниці. Моя мама скоріше анти-мама в
цьому плані.
– На які теми ваші вірші, можливо, в
майбутньому ви хотіли б змінити направлення чи добавити нові?
– Я пишу те, що відчуваю, кожен новий
вірш – несподіванка для мене самої. Тому
планувати тут неможливо.

– Чи був у вас переломний момент, коли
ви стали інакше дивитися на свою діяльність?
– Переламними етапами у моєму житті й
творчості на диво завжди слугували найважчі моменти. Після них по-іншому дивишся
на світ, змінюється багато пріоритетів, розумієш, що насправді головне в житті.
– Написання віршів – це ціль чи спосіб
досягнення цілі?
– Не перше і не друге. Написання віршів
для мене не просто вид діяльності, це щось
значно більше. Це моє життя.
– Для кого ви пишете? Просто для себе,
бо подобається, чи спеціально для людей,
щоб донести до них якусь ідею?
– Однозначно не для себе! Для людей і
тільки для них, адже найцінніше для мене
(моя життєва мета) – це можливість нести
слово Боже людям. Якщо хоча б одна душа
зможе зігрітися моїми віршами, почерпнути
з них щось важливе для себе, отже, пишу недаремно!
Спілкувався Тимур Калініченко

Футбол

Першість на зональному етапі
«Футбольні надії Київщини»

Футбольні команди 1-2 класів школи № 5 (вчитель фізичної культури Палига К.В.) та 3-4 класів школи № 4 (тренер Полякова Н.В.) успішно виступили в зональному етапі обласного футбольного турніру серед учнів 1-4
класів закладів загальної середньої освіти Київської області «Футбольні
надії Київщини».
гри нашої зональної
групи традиційно проходили в м. Вишгород,
де суперниками бучанців, крім господарів,
були ще команди з міст
Бородянки та Ірпеня.
Дві наші команди здобули перемоги в усіх
іграх, впевнено потрапивши у фінал турніру,
який відбудеться у вересні.
Вітаємо наших найменших футболістів та
їхніх тренерів і бажаємо
перемоги у фіналі.

І
24 травня 2019 року запам’яталося
для викладачів, студентів «Українського гуманітарного інституту» та їхніх
батьків як особливий день – 80 випускників вишу отримали свої дипломи.
На врочистостях побувала кореспондент «БН». Репортаж з місця події.

С

вято, на яке були запрошені професійно-викладацький склад вишу, офіційні
гості та батьки вже колишніх студентів, розпочалось урочистою ходою випускників.
Найпершим майбутніх магістрів та бакалаврів привітав президент освітнього
комплексу Андрій Шевчук. Після його
слів пролунала молитва «Отче наш», яку
виконували всі присутні.
До привітань долучився президент
Університетсь
кого навчального комплексу, голова ради засновників – пастор Станіслав Носов і секретар ЄвроАзіатського відділення Віктор Алексієнко.
Від імені Бучанського міського голови
Анатолія Федорука слово взяв керівник
відділу міської ради – Дмитро Гапченко.
Після щирих побажань найкращого
майбутнього звернулася до присутніх
Олена Семенець – представник університету-партнера, доктор філологічних
наук кафедри журналістики Київського
Університету імені Бориса Грінченка.
Одним із найдовших був виступ гостя
із-за океану – Іржі Москала, декана семі-

нарії Andrews University (США). Він розповів студентам повчальні притчі, випадки
з власного життя і просто щиро привітав
усіх з цією визначною подією.
Випускники навзаєм теж взяли слово. Вони
дякували своїм викладачам, розповідали веселі випадки зі студентського життя і просто
захоплювалися своїм навчальним закладом,
який дав їм значний поштовх у житті.
Особливо вразив виступ студентів з
Алжиру. Ще зовсім нещодавно група підлітків зовсім не знали нашої мови. А нині –
чудово нею розмовляють. Їх подарунком
стала чарівна пісня, яку виконала уродженка Африканського континенту.
Після привітань настала найзворушливіша мить усього випускного вечора – студенти вітали квітами своїх викладачів і дарували їм найтепліші слова подяки.
Магістрам, кандидатам наук, і всім, хто
зробив позитивний внесок у розвиток університету, вручили подяки. Також нагородили студентів, які брали участь у нових
навчальних програмах.
І наприкінці неначе «вишенька на торті»
відбулось вручення дипломів за спеціальностями. На цій урочистій ноті завершився випускний вечір.
Протягом усього свята панувала спокійна атмосфера та лунали мелодійні пісні.
Цей вечір ще довго пам’ятатимуть випускники, їхні батьки і викладачі.
Роза Яздані

«Меліоратор»
упевнено крокує
до кубка

Учасники бучанської команди зізналися, що в поєдинку 1/16 фіналу
кубка Київської області їм за жеребом пощастило: на стадіоні в Обухові приємно грати на будь-якому
рівні.
ікава, напружена гра. Повна самовіддача гравців «Меліоратора» та
«Вертикалі», контратаки, небезпечні
моменти біля воріт. Уболівальникам не
довелося нудьгувати ні хвилини.
Голкіпер Дмитро Самсоненко зіграв
третю гру за «Меліоратор» і знову зберіг
свої ворота «сухими».

Ц

Мар’євич швидко відкрив рахунок
вже на 14-й хвилині. А на 35-й хвилині
Джикія вивів на ударну позицію Руслана
Єрмоленка, який першим дотиком «на
замаху» прибрав оборонця, а другим з
правої пробив у дальню дев’ятку – 2:0!
У другому таймі малюнок гри не змінився, моменти створювали обидві команди, Петрук навіть забив, але лайнсмен зафіксував офсайд.
Перемога 2:0 на користь «Меліоратора»
виводить бучанців в 1/8 фіналу кубка
Київської області.
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Капітоненка Володимира
Васильовича,

водя Бучанської міської ради (Гаврилівка)

Крупу Ганну Іванівну,

депутата Бучанської міської ради

Вакуленко Оксану Валентинівну,
головного спеціаліста загального відділу БМР

Войналович Людмилу Миколаївну,
депутата Бучанської міської ради

Дихніч Ірину Андріївну,

Сонячне
гран-прі

Хореографічний
колектив
«DreamLand» Бучанського центру позашкільної роботи взяв участь у Міжнародному дитячому фестивалі-конкурсі
мистецтв «Соняшник», що відбувся за
підтримки Міністерства культури України, соціальної служби сім’ї, дітей та молоді м. Києва.
івень підготовки всіх учасників фестивалю-конкурсу був дуже високий, але
це не завадило нашим діткам взяти найвищу нагороду «Гран-прі». Вітаємо колектив «DreamLand» та їхнього керівника Ольгу Дремову з перемогою і бажаємо нових творчих злетів.

Р

інспектора інспекції з благоустрою

ТАЛАНОВИТА МОЛОДЬ

Єва – одна з кращих
танцівниць

Переможці

Родина Гулянських –
срібні призери
в День Києва

На Хрещатику бучанська родина гордо підняла
прапор міста, виборовши друге місце у 20 сімей
на змаганнях «Тато, мама, я – спортивна сім’я».

У

наймасштабнішому щорічному спортивно-благодійному проекті в Україні «Пробіг під каштанами»
бучанську громаду представляли Сергій, Катерина та
Олександр Гулянські. Непрості змагання, сильні суперники, але бажання перемогти допомагало проходити всі дистанції в числі лідерів. Тим паче підготуватися
до спортивного дійства допомогла тренер-професіонал Ніна Полякова.
Вітаємо переможців і дякуємо за чудовий результат!

Із двох конкурсів – VIII міжнародного фестивалю-конкурсу «Samocvity» і
Всеукраїнського «Талановита молодь
України» Єва Скоренька привезла зі
Львова в Бучу чотири перших премії!
чениця Київського державного хореографічного училища Єва-Марія
Скоренька дуже талановита. Із різних конкурсів та змагань юна танцівниця повертається з відзнаками та нагородами.
Вітаємо і пишаємося здобутками!

У

ДОВКІЛЛЯ

Квіти і дерева –
зовнішня ознака
європейського міста

Парки, квітники, зелені зони, які оточують нас,
давно стали звичними для міста Буча. І лише
корінні бучанці старшого віку пам’ятають, що
колись лісопаркові зони – то були захаращені
місця, які не знали, що таке лавки, доріжки і
фахівець із ландшафтного дизайну.

Ц

ього року працівники КП «Бучазеленбуд» під
керівництвом начальника дільниці озеленення, намагалися створити клумби з різними візерунками. Для того, щоб яскраві фарби радували
жителів і гостей міста.
А тепер мовою цифр. На останньому засіданні виконавчого комітету журналісти «БН», які
були там присутні, дізналися цікавий факт: за квітень-травень 2019 року зеленбудівці висадили 28
дерев, 259 кущів і майже 15,5 тисячі квітів.

Спорт

У четвірці кращих
світових кікбоксерів –
Максим Радько

Із чемпіонату світу з кікбоксингу, що проходив у
столиці Угорщини, бучанський спортсмен Максим
Радько (спортклуб IPPON) повернувся з успішним
результатом – четверте місце за нелегку боротьбу.

Вітаємо і бажаємо піднятися на п’єдестали світових
змагань як переможець!
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Наші учні – двократні
чемпіони України
з Дукендо-карате

У

чениця Бучанської школи № 5 Анастасія Радчук
за день завоювала два титули Чемпіон України
(категорії поінт-контакт та контінью-контакт).
Академік, професор з бойових
мистецтв Тарас Шевченко зазначив:
– Радію, що я тренер цієї юної
двократної чемпіонки, яка другий
рік займається в секції школи.
Не відстав від дівчинки учень 3
класу школи № 2 Давид Прохоров.
Під керівництвом тренера Чепурного Д.В. юнак здобув подвійну перемогу на Чемпіонаті України
з Дукендо карате. Давид не лише
боровся за першість, а й присвятив свій здобуток мамі до дня народження!
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