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Здоров’я

Освіта

НА ЧАСІ

ДЕКОР до Великодня

Алгоритм поведінки
для профілактики
коронавірусу та у разі
виникнення
його симптомів Стор. 3

Коли останній
дзвоник

Соціальні виплати,
субсидії та пільги:
що зміниться

Прикрашаємо двір
і будинок

Стор. 4

Стор. 9

Головна тема

офіційно

Бучанський міський голова Анатолій Федорук:

«Добудова і введення в дію соціальних
об’єктів у громаді – у пріоритеті роботи»
Тимчасовий виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін відвідав будівництво гімназії у
м. Буча.
ін оглянув перебіг робіт, що відбуваються в межах реалізації національного проєкту «Велике будівництво». Поспілкувався з міським головою
та будівельниками.
«Зараз Україна і область мають існувати у непростих умовах вірусної
небезпеки. Це основний виклик для всіх
нас. І вже вживаються всі необхідні
заходи для його подолання. В той же
час маємо пам‘ятати, що епідемія, а
з нею і карантин, – явище тимчасове.
Тому роботи, які ми розпочали раніше,
маємо продовжувати, темпи будівництва вести згідно з
графіком, щоб діти
найближчим часом
мали змогу отримувати сучасні знання
у гідних умовах», –
звернувся до присутніх Василь Володін.
Закінчення
на стор. 2.

В

Звернення

Стор. 12

Шановна громадо!

Відкриття ринку землі в Україні

Народні депутати 259-ма голосами прийняли закон про обіг земель сільськогосподарського призначення

В
•
•
•
•

ідповідна інформація розміщена на офіційному
порталі Верховної Ради України.
Головне, що передбачено Законом:
з 1 липня 2021 року вводиться ринок землі в Україні;
купувати землю можуть лише фізичні особи – громадяни України;
обсяги концентрації на одну фізособу не повинні перевищувати 100 га;
юридичні особи (зареєстровані в Україні та учасниками яких є громадяни України), зможуть купувати
сільгоспземлі з 1 січня 2024 року, розмір концентрації – до 10 тис. га;
Закінчення на стор. 2.

Із сесійної зали

Припинення повноважень
деяких депутатів, звернення до
«Ірпіньводоканалу», звільнення
від орендної плати...

У Блиставиці відбулося виїзне пленарне засідання Бучанської міської ради, яке провів міський
голова Анатолій Федорук.

У Бучі був зареєстрований перший випадок захворювання на COVID-19. Це 41-річний активний чоловік,
батько сімейства. Тому кожен з нас має бути свідомим, що попереду непрості тижні.

П

еред Бучанською об’єднаною темо, бо саме скупчення людей найбільриторіальною громадою стоїть
ше сприяють поширенню COVID-19.
серйозний виклик. Як міський голова,
Тому, наприклад, у Швейцарії офіційя хочу вберегти місто і всю ОТГ від поно заборонили збиратися більше, ніж
по 5 осіб.
ширення коронавірусу COVID-19. Але,
По-третє, до міської ради вже зверна жаль, склалася ситуація, коли не все
залежить від влади.
таються свідомі жителі з пропозиТому я звернувся до громадського
ціями про допомогу. Її дійсно зараз
об’єднання «Я – Бучанець» з проханпотребують медики, які опинилися
на передовій боротьби, пенсіонери та
ням допомогти організувати волонсоціально незахищені категорії громатерський рух в межах громади і прошу кожного з вас про допомогу. Зараз
дян, бо через кризу можуть залишивона потрібна в трьох напрямах.
Бучанський міський голова тися без засобів існування.
По-перше, важливо донести кожноГромадська ініціатива «Я – Бучанець»
Анатолій Федорук
довела свою ефективність 4 роки тому,
му мешканцю Бучанської громади інформацію про серйозність загрози поширення вірусу. Він тому вірю, що разом ми зможемо подолати і нову загрозу.
довгоживучий і несе смертельну небезпеку не лише для Запрошую всіх охочих долучитись уже сьогодні – пишіть
людей, старших 60 років, а й для молодих. Це показує ста- у коментарях, чим ви готові і можете допомогти.
Через Фейсбук-сторінку «Я – Бучанець» координатори
тистика як Китаю, так і Італії та Німеччини, де зараз пік
будуть повідомляти, яка саме допомога потрібна.
захворюваності.
Кожен з нас бучанець, і ми одна родина! Будьте активПо-друге, треба вплинути на тих людей, які продовжують вести торгівлю, надавати послуги або просто ними – допомагайте медикам та вашим сусідам!
відпочивати великими компаніями, не дотримуючись
Гаврилівка, Блиставиця, Луб’янка, Ворзель, Синяк,
рекомендацій МОЗ та умов карантину. Це неприпусти- Мироцьке, Здвижівка, Бабинці.

Н

а початку учасники сесії підтримали дострокове
припинення повноважень депутата БМР VII скликання Сотнікова Олега Леонідовича, обраного від політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».
Відповідне рішення Олег Сотніков зробив у зв’язку із
тим, що він увійшов до складу Київської обласної ради.
Після оголошення результатів голосування тепер уже
обласний депутат подякував своїм виборцям, а також
колегам за спільну співпрацю.
Також за власним бажанням склав повноваження
Окоєв І.М., обраний від Всеукраїнського об’єднання
«Свобода».
Закінчення на стор. 2.
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Актуально
ОФІЦІЙНО

Бучанський міський голова Анатолій Федорук:

Закінчення. Початок на стор. 1.
учанський міський голова Анатолій
Федорук розповів про хід будівництва й інших освітніх і медичних закладів
на території громади.
Очільник Київщини також зазначив,
що роботи виконуються згідно з графіком. «Питання ми тримаємо на контролі.
«Будівництво ведеться за планом.
Лише закликаю всіх присутніх берегти
себе, користуватися засобами особистого захисту, виконувати рекомендації МОЗу щодо правил гігієни», – сказав
Василь Володін.

Замовником будівництва гімназії по
вул. Вишнева у Бучі виступає Департамент
регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації.
Наразі будівельні роботи на етапі завершення, і школа вже готова до встановлення меблів.
Завершити будівництво та ввести заклад в експлуатацію заплановано влітку
2020 року.

Київська обласна державна
адміністрація переходить
на цілодобовий режим роботи

З 26 березня усі служби і департаменти, які відповідають за життєдіяльність в умовах надзвичайної
ситуації, починають працювати в
режимі 24/7. Це означає, що відповідальні чергові будуть перебувати на своїх місцях 24 години на
день 7 днів на тиждень

«Добудова і введення в дію соціальних
об’єктів у громаді – у пріоритеті роботи»

Б

Із сесійної зали

«К

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

Головна тема

иївщина, як і весь світ продовжує
боротьбу з небезпечним коронавірусом. В області ще на минулому тижні
було введено режим надзвичайної ситуації, а до посиленого режиму роботи
залучено всі служби. Аби запобігти розповсюдженню та мінімізувати наслідки
COVID-19 вони починають працювати
в цілодобовому режимі. Чергові по усіх
напрямах будуть працювати і вдень,
і вночі», – повідомив Василь Володін,
тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської ОДА.
Варто зазначити, що 24 березня
свою роботу розпочав Антикризовий
центр допомоги Київщині. Цей дорадчий орган спрямований на об’єднання зусиль влади та бізнесу в боротьбі з
подальшим поширенням коронавірусу. Працює Центр на базі Документсервісу «Готово!».

Кримінальна
відповідальність
за незаконний експорт
товарів протиепідемічного
призначення

Уряд на засіданні 25 березня схвалив внесення змін до Кримінального кодексу України щодо криміналізації переміщення через
митний кордон України товарів
протиепідемічного призначення.
е необхідний крок для забезпечення товарами протиепідемічного призначення внутрішнього
ринку. Сподіваємося, Верховна Рада
у найближчі строки підтримає нашу
ініціативу», - прокоментував рішення Прем’єр-міністр України Денис
Шмигаль.
Змінами передбачено встановлення
штрафу від 8-ми до 20-ти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або позбавлення волі на
строк до трьох років за незаконний
експорт таких товарів у значних розмірах (якщо їх вартість у 200 і більше
разів перевищуватиме неоподатковуваний мінімум).
Каратимуться штрафом від 20-ти
до 25-ти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавленням волі від 3-х до 6-ти років
особи, які вчинять порушення повторно, групи осіб за попередньою змовою, службові особи з використанням
службового становища, раніше судимі
за злочин, передбачений статтею 2012.
Таке ж покарання отримають особи за
переміщення товарів у великому розмірі, вартість яких у 800 і більше разів
перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

«Ц

Припинення повноважень
деяких депутатів, звернення
до «Ірпіньводоканалу»,
звільнення від орендної плати...

Закінчення. Початок на стор. 1.
порядку денному пленарного засідання було питання про роботу КП
«Ірпіньводоканал» щодо покращення
стану водоканалізаційного господарства
Бучі. Але представники КП відмовилися
взяти участь у сесії, посилаючись на карантин.
Бучанський міський голова Анатолій
Федорук зазначив, що питання не лише
переноситься згідно з рішенням БМР, а і
до «Ірпіньводоканалу» буде направлено
лист-звернення, адже є неприпустимим
таке байдуже відношення підприємства,
що забезпечує одну з важливих ділянок
життєдіяльності суспільства, особливо
під час введення надзвичайної ситуації.
Учасники засідання підтримали міського голову.
Депутати проголосували «Так» за
проєкт рішення про звільнення орендарів від орендної плати за користування
майном комунальної власності на період
дії протиепідемічних обмежувальних
заходів. Як пояснив перший заступник Бучанського міського голови Тарас
Шаправський, це рішення базується на
прийнятому Верховною Радою України
законі та відповідної рекомендації
Асоціації міст України.
Тож звільняються від орендної плати комунального майна на період з
12.03.2020 до дня закінчення дії карантину за наступними видами підприємницької діяльності і видами приміщень, а саме:
−− об’єкти, що розташовані у діючих закладах загальної, середньої, дошкільної, позашкільної освіти;
−− об’єкти, де надаються побутові послуги населенню (перукарні, салони кра-

У

си, майстерні з ремонту одягу та взуття
і т.п.);
−− об’єкти торгівлі непродовольчими товарами (окрім АЗС і аптек);
−− комерційні об’єкти, що здійснюють
діяльність у сфері ресторанного господарства та господарського харчування;
−− об’єкти для розміщення дитячих студій та гуртків.
Дія цього рішення не поширюється на
договори оренди комунального майна,
щодо яких встановлено пільгову орендну плату (1 грн в рік).
Ще близько 100 питань опрацювали
депутати.
Наприкінці Анатолій Федорук повідомив присутнім, що напередодні відбулася робоча нарада представників
Нацполіції і органів місцевого самоврядування, і зараз є тенденція до зростання
кількості правопорушень.
– Дуже добре, що ми надали підтримку громадським організаціям, таким як
Бучанська Варта, які допомагають поліції
та нацгвардії забезпечувати охорону правопорядку, – зазначив Анатолій Федорук. –
Бажаючі можуть долучитися до цих заходів.
Пресслужба БМР

«Батьківщина» вимагає
скасувати ухвалений
парламентом закон про
розпродаж землі

Фракція «Батьківщина» заявляє про грубе порушення
Регламенту під час розгляду та ухвалення закону про
ринок землі та вимагає його негайного скасування.
оманда «Батьківщини» зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови авторства Юлії Тимошенко та Вадима Івченка
щодо скасування закону № 2178-10, що передбачає розпродаж
українських сільськогосподарських земель. Зокрема, автори документа наголошують, що рішення Верховної Ради суперечить

К

офіційно

Відкриття ринку землі
в Україні
Закінчення.
Початок на стор. 1.
• іноземці – лише за результатами референдуму;
• забороняється продаж земель іноземцям, юрособам з іноземними
акціонерами і юрособам, бенефіціарів яких неможливо встановити
або бенефіціари яких зареєстровані
в офшорних зонах, а також особам,
проти яких діють спеціальні економічні та інші санкції, або якщо вони
із держави-агресора/окупанта чи
належать або належали до терористичних організацій;
• забороняється продаж сільгоспземель комунальної та державної
власності.
• розрахунки лише в безготівковій
формі.
Також закон доручає Кабінету
Міністрів України у шестимісячний
строк з дня опублікування розробити
й затвердити порядок фінансової підтримки громадян і юридичних осіб (у
тому числі фермерських господарств)
для придбання земельних ділянок
сільгосппризначення, а також внести зміни до бюджету для створення
Фонду розвитку сільських територій.

На правах реклами
інтересам держави та людей і звертають увагу на зухвале порушення низки статей Регламенту (порушення вимог частини
першої статті 116, частини першої статті 117, частин першої та
другої статті 118, частин другої та п’ятої статті 121).
«Фракція «Батьківщина» неодноразово звертала увагу головуючого на пленарному засіданні на наявність порушень
регламентних приписів при розгляді й голосуванні зазначеного законопроєкту. Однак, у порушення частини четвертої
статті 48 Регламенту, головуючий не вжив невідкладно заходів для усунення вказаних порушень, залишаючи звернення
про регламентні порушення без належного розгляду», – зазначено у пояснювальній записці документа.
Раніше Юлія Тимошенко заявила про те, що партія
«Батьківщина» продовжуватиме боротьбу, аби повернути
людям їхню землю та покарати всіх, хто був причетний до
владної афери.

Єдина родина
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Щоб ситуація не вийшла з-під контролю та українцям вдалось уникнути великих втрат, у Бучанській ОТГ проводять низку карантинних заходів. Один із
них - це дезінфекція. Щоденно міська влада звітує, що комунальники проводять дезінфекцію під’їздів та місць громадського скупчення.
омунальне підприємство «Бучанське динків цього та інших районів громади
УЖКГ» провело дезінфекційні за- проводиться щоденно, згідно з планом
ходи в багатоповерхових будинках Бучі, заходів щодо протидії розповсюдження
у районі Склозаводу. Дезінфекція бу- коронавірусу в Бучанській ОТГ.
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Алгоритм поведінки для профілактики коронавірусу
та у разі виникнення його симптомів

Що робити, якщо у вас симптоми
COVID-19?
1. Залишайтеся вдома.
2. Подзвоніть своєму лікареві.
3. Опишіть лікарю симптоми, історію подорожей. Окремо потрібно розповісти,
чи були ви в контакті з людьми, які потенційно можуть бути інфіковані (наприклад, такими, що повернулися з країн із
місцевим розповсюдженням вірусу).
4. Виконуйте інструкції свого лікаря.
5. При невідкладних станах (температура
вище 38 градусів, яка не збивається, та
утруднене дихання) набирайте 103.
Пам’ятайте: більшість респіраторних захворювань мають схожі симптоми.

Підстави для підозри COVID-19:
−− кашель;
−− ускладнене дихання;
−− підвищена температура;
−− протягом останніх 14 днів ви перебували в країні, де зафіксовано COVID-19;
−− контактування з людиною, інфікованою
коронавірусом.
• Якщо ви маєте симптоми COVID-19, не
потрібно негайно йти до свого лікаря
або в найближчу лікарню.
• Не потрібно самостійно приймати рішення та йти на тестування стосовно
наявності COVID-19. По-перше, рішення про необхідність тестування приймає ваш сімейний лікар або терапевт.
По-друге, в лабораторії та лікарні збільшується ризик заразитися, якщо поруч
буде людина з коронавірусом.
• Не потрібно робити тест на коронавірус
людині зі звичайним ГРВІ.
• Перше, що потрібно зробити, це подзвонити лікарю, з яким укладено декларацію. Якщо ви не уклали декларацію, одразу телефонуйте на гарячу лінію з питань
коронавірусу у вашій області, на гарячу
лінію МОЗ 0-800-505-201 або Центру
громадського здоров’я +38 (044) 425-4354. Також можна подзвонити в Урядовий
контакт-центр за номером 1545.
Подальший алгоритм дій вам скаже ваш
лікар або оператор контакт-центру, до якого ви зателефонували.
!!!Запишіть та розмістіть так, щоб знайти
якнайшвидше, наступні номери телефонів:
−− номер реєстратури центру первинної
медико-санітарної допомоги (амбулаторії), де ви обрали свого лікаря;
−− номер мобільного телефону вашого сімейного лікаря або терапевта;
−− у кожній області працює цілодобова гаряча лінія з питань коронавірусної інфекції;
Подбайте про те, щоб у ваших батьків,
бабусь, дідусів та інших літніх родичів також були номери телефонів, за якими вони
можуть звернутися по консультацію та допомогу.
Що робити для профілактики
коронавірусу та зменшення
ризику поширення?
1. Бути свідомими та зменшити соціальну
активність.
2. Зберігати спокій і не панікувати.
3. Використовувати та розповсюджувати
інформацію тільки з перевірених джерел.
4. Дбати про гігієну рук, приміщення, а також речей, якими найчастіше користуєтеся (наприклад, мобільного телефону
та комп’ютера).

5. Уникати рукостискання та поцілунків
при зустрічі з друзями, колегами, знайомими, сусідами тощо.
6. Організувати для співробітників умови
для дистанційної роботи.

Загальні рекомендації щодо
профілактики COVID-19:
−− слід мити руки з милом протягом не
менш ніж 20 секунд;
−− не торкайтеся брудними руками очей, носа
та рота;
−− якщо захворіли — залишайтеся вдома;
−− потрібно чхати та кашляти у згин ліктя
або прикривати рот, ніс серветками;
−− регулярно провітрюйте приміщення та
дезінфікуйте поверхні;
−− з людьми тримайте дистанцію у 2 метри,
особливо з тими, хто має симптоми респіраторного захворювання.

Важливо знати

Коронавірусна інфекція
на поверхнях

Починайте свій день з фізичних
вправ вдома. Провітрюйте приміщення, мийте руки та пам’ятайте:
карантин – не канікули!
Скільки часу на різних поверхнях
живе коронавірусна інфекція:
1. Пластик: 5 днів;
2. Папір: 4–5 днів;
3. Скло: 4 дні;
4. Дерево: 4 дні;
5. Сталь: 48 годин;
6. Алюміній: 2–8 годин;
7. Хірургічні рукавички: 8 годин.
Рекомендації щодо
профілактики COVID-19 літнім
людям:
−− дотримуйтеся загальних рекомендацій
стосовно гігієни;
−− без нагальної потреби не виходьте з дому;
−− якщо захворіли — залишайтеся вдома;
−− не йдіть до свого лікаря, щоб поміряти
тиск і поспілкуватись;
−− якщо ви користувач програми “Доступні
ліки”, то в разі закінчення відповідних
лікарських засобів звертайтеся до свого сімейного лікаря або терапевта ПО
ТЕЛЕФОНУ, щоб отримати електронний рецепт дистанційно;
−− користуйтеся допомогою онуків, рідних,
сусідів у разі потреби придбати ліки, товари першої необхідності, продукти.
Рекомендації щодо профілактики
COVID-19 тим, хто працює в офісах,
установах, на підприємствах:
−− вітайтеся з колегами безконтактно;
−− мийте руки до входу в кабінет або приміщення; не торкайтеся чистими руками
перил, ручок дверей тощо;
−− регулярно дезінфікуйте поверхні в тих
місцях, де ви знаходитесь, та поверхні
приладів і пристроїв, на яких працюєте
(наприклад, це можуть бути дверні ручки, поручні, столи, підвіконня, клавіатура, смартфон, пульт управління, касовий
апарат тощо);
−− регулярно провітрюйте приміщення;
−− максимально використовуйте онлайнресурси для проведення нарад, конференцій та ін.;

−− не проводьте зборів колективів;
−− якщо працюєте з людьми, подбайте про
власний захист та тримайте дистанцію;
−− подбайте про безпечне вживання їжі на
роботі;
−− якщо захворіли ви або члени вашої родини, залишайтеся вдома.

Як доглядати за пацієнтом
з підозрою на COVID-19
• Пацієнти під домашнім наглядом
Пацієнти з легкими симптомами та без
первинних хронічних захворювань, як-от
хвороби легень або серця, ниркова недостатність чи ослаблений імунітет, можуть
бути під домашнім наглядом.
Необхідно підтримувати комунікацію з
медичними працівниками протягом усього періоду догляду за пацієнтом у домашніх умовах до його повного одужання.
Медперсонал повинен перевіряти стан
здоров’я пацієнта телефоном або під час
особистих регулярних візитів і за потреби
робити діагностичні тести.
Пацієнт і члени його родини повинні
дотримуватися особистої гігієни, заходів
профілактики інфекції та інфекційного
контролю. Усіх цих людей потрібно постійно підтримувати, здійснювати інформування та моніторинг стану їхнього здоров’я, оскільки всі члени сім’ї вважаються
контактними особами.
Люди із симптомами повинні залишатися вдома, доки симптоми зникнуть, а
одужання буде підтверджено клінічними
та/чи лабораторними результатами (отримання двох негативних тестів ПЛР у реальному часі з інтервалом не менше 24 год.).
Пацієнта, що залишається вдома, необхідно розмістити в окремій кімнаті,
яка добре провітрюється, та обмежити
кількість осіб, які доглядають за ним. В
ідеалі – доглядати має одна людина з хорошим здоров’ям. Не можна пускати до
пацієнта відвідувачів. Також слід обмежити його пересування по квартирі.
Усі інші члени сім’ї повинні бути в іншій кімнаті, а якщо це неможливо, дотримуватися відстані не менше метра.
Також потрібно регулярно провітрювати приміщення загального користування:
кухню, ванну кімнату тощо.
Під час перебування в одній кімнаті
з пацієнтом особа, яка доглядає за ним,
повинна носити медичну маску, що щільно прилягає до обличчя. Не слід торкатися зовнішньої частини маски руками.
Заміняти маску необхідно раз на 2 год. або
якщо вона стала вологою чи забрудненою.
Маску не можна використовувати повторно, а щоразу після її зняття потрібно мити
руки теплою водою з милом протягом 20–
40 секунд.
• Гігієна рук
Пацієнту і всім членам його родини також необхідно дотримуватися гігієни рук
до та після приготування їжі, перед прийомом страв та після туалету.
Бажано використовувати одноразові
паперові рушники для витирання рук.
Якщо таких рушників немає, використовуйте рушники з тканини та замінюйте їх,
коли вони стають вологими.
• Дотримання респіраторної гігієни.
Прикривайте рот і ніс під час кашлю
або чхання згином ліктя чи одноразовими серветками, після чого мийте руки.
Також варто уникати контакту з рідинами організму, зокрема пероральними або

дихальними виділеннями та випорожненнями кишечнику.
Використовуйте одноразові рукавички.
Мийте руки до та після їх використання.
Рукавички, серветки, маски та інші використані засоби захисту й гігієни необхідно помістити у захисний контейнер у
кімнаті пацієнта, до моменту їх утилізації
разом з іншими побутовими відходами.
Там, де це можливо, країнам рекомендують забезпечити утилізацію відходів
на санітарні, а не неконтрольовані сміттєзвалища.
Уникайте контактування із предметами, якими користувався пацієнт. Не використовуйте спільні зубні щітки, сигарети,
столові прибори, посуд, рушники, губки,
постільну білизну тощо. Столові прибори
та посуд після використання необхідно
мити водою з милом або мийним засобом.
• Дезінфекція
Щодня очищайте і дезінфікуйте поверхні, яких часто торкаються: дверні ручки, приліжкові тумбочки, каркаси ліжка
та інші меблі для спальні. Використовуйте
для цього звичайні побутові дезінфекційні засоби із 1% хлору.
Принаймні раз на день дезінфікуйте 1%
розчином хлору ванну й унітаз.
Предмети, якими користувався пацієнт
(одяг, постільну білизну, рушники тощо)
можна прати з порошком у машині за температури 90 °C та ретельно висушувати.
Не струшуйте забруднені тканини та
уникайте контакту шкіри та одягу із забрудненими матеріалами та предметами.
Використовуйте одноразові рукавички та
захисний одяг (наприклад, поліетиленовий фартух) під час очищення поверхонь,
одягу чи білизни. Також слід мити руки до
та після використання рукавичок.

Джерела достовірної інформації:
1. Офіційний веб-сайт МОЗ: www.moz.
gov.ua
2. Офіційна сторінка МОЗ у Facebook:
www.facebook.com/moz.ukr
3. Офіційний
Телеграм-канал
МОЗ
«Коронавірус_інфо»: t.me/COVID19_
Ukraine
4. Telegram-бот МОЗ із відповідями на
найпоширеніші запитання про коронавірус: https://t.me/COVID19_Ukraine_Bot
5. Відповіді на основні запитання про
COVID-19: covid19.com.ua
Корисні номери:
1. Номер телефону вашого сімейного лікаря або терапевта: http://medbucha.org/
2. Номер телефону центру первинної медико-санітарної допомоги (амбулаторії), де
ви обрали свого лікаря: http://medbucha.
org/
3. Номери телефонів гарячої лінії з питань коронавірусу у вашій області: Київ
та Київська область — 103, 0-800-505-201,
(04563) 100-46, (0456) 310-046.
4. Міністерство охорони здоров’я
України, гаряча лінія: 0-800-505-201.
5. Центр громадського здоров’я МОЗ
України: +38 (044) 425-43-54.
6. Автовідповідач Урядового контактного центру: 1545.
Підготувала
Дяченко Л.О.,
заступник головного лікаря
Бучанського центру
первинної медико-санітарної
допомоги

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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6 квітня стартує проєкт
Всеукраїнська школа
онлайн

Цікавий і корисний час в умовах карантину

Коли останній дзвоник

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 6 квітня
стартує проєкт Всеукраїнська школа онлайн, у межах якого 40 педагогів з Києва на час карантину стануть вчителями для всієї України.

«З

араз тривають щоденні зйомки уроків для учнів з п’ятого до
одинадцятого класу. За збалансованою
програмою Міністерства освіти і науки викладається одинадцять предметів», – сказав очільник країни у відеозверненні до українців.
Зеленський зазначив, що вчитися
онлайн школярі зможуть на Facebook і
Youtube, а також уроки щоранку транслюватимуть українські телеканали,
які приєдналися до цього проєкту.
«Закликаємо батьків стежити за
новинами і заохочувати дітей до перегляду. Власне, приєднатися до цього
пізнавального контенту можна всією
родиною. А тому залишаємося вдома,
вчимося вдома», – вказав він.

Тож з понеділка до п’ятниці щоранку,
о 10:00, діти всієї країни мають можливість навчатися на уроках, які транслюватимуть українські телеканали:
• 5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна
• 6-й клас – ZOOM та NewsOne
• 7-й клас – ZIK
• 8-й клас – Індиго та УНІАН
• 9-й клас – Рада та UA: Культура
• 10-й клас – UA: Перший
• 11-й клас – М1
«Завдання держави – забезпечити кожній дитині вільний доступ до
знань», – сказав Президент України
Володимир Зеленський.

«В

еличезна вдячність вам за прекрасні
фото, за теплі спогади, за емоції, за підтримку один одного!» – написали організатори на сторінці у «facebook».
Ідея проста, але дуже приємна. Кожна команда надсилає свої фото участі у військово-патріотичній грі, додає свої спогади, відчуті емоції. Враховуючи бойовий дух учасників
«Джури», у челенджі присутня боротьба за
першість: чиї фото-спогади наберуть більше
вподобань, той і переможе. Виклик прийняли
команди Бучанської ОТГ.

Інтернет, телевізор, радіо… Звідусіль ми чуємо тривожні новини: багато захворіли
на коронавірус, їх кількість постійно зростає, ліків від страшної хвороби немає, вірус поширюється різними регіонами країни і світу… Превентивні міри – КАРАНТИН
у межах всієї держави. З таким ми ще не стикалися у житті, і поступово нас охоплює
страх, від якого до неконтрольованої паніки лише один крок. Що ж робити?

У Міністерстві освіти і науки
роз’яснили, як відбуватиметься
навчальний процес у зв’язку з
продовженням карантину через
коронавірус, і чи складатимуть
школярі ЗНО та ДПА.

Д

В

ідповідь проста – обмежити кількість негативної інформації і відволікатися, зайнятися чимось цікавим і корисним.
слів! Можливо, саме це заняття почне
витискати негативну інформацію;
Щодо інформації
Прочитайте рекомендації спеціалістів −− включіть музику гучніше і потанцюйте
чи поспівайте. Це і фізичні навантажен– знання, як діяти, завжди додає впевненості та спокою. І дотримуйтесь поня, і приємності. Настрій обов’язково
зміниться на краще;
рад фахівців.Відчувати страх і безсилля
– нормально. Не потрібно їх блокувати, −− приготуйте нову страву, на яку довгий
час не наважувалися, адже це потребує
вони все одно вирвуться назовні. Але не
багато часу;
зациклюйтеся на цьому. Не варто читати
все підряд і вже уявляти, що те, що ста- −− відремонтуйте розетку, повісьте картилося десь далеко, обов’язково станеться і
ну, пришийте всі загублені ґудзики…;
у нас. Психологи називають цей стан так −− пограйтеся з дітьми: пазли, конструктозваною соціальною тривогою. І рекоменри, машинки чи ляльки, аплікації, ручні
вироби, читання казок вголос і в ролях…
дують інформаційну гігієну: обмежити
Ви почніть, а малеча сама вам підкаже, що
кількість інформації, яку споживаєте,
цікавого зробити. Пройде якихось 10-15
зменшити кількість часу, проведеного за
років, вони виростуть, стануть самостійчитанням новин в соцмережах. І третє –
користуватися лише перевіреними кананими, а ви будете з радістю згадувати цей
незабутній час;
лами інформації!
−− спробуйте себе у комп’ютерній грі, або
знайдіть стару ігрову приставку до теВідволікаємося
Згадайте, деякий час тому ви крутилилевізора і дізнайтеся, хто більш вправся як білка в колесі і мріяли відпочити,
ний у керуванні джойстиком;
побути вдома.. Тепер маєте час виспа- −− випробуйте
інтелектуальні
ігри.
Інтернет запропонує вам широкий
тися, зайнятися улюбленою справою.
спектр на будь-який смак;
Головне – організуйте себе і займіть чимось корисним/цікавим – тим, що при- −− зателефонуйте рідним, друзям, згадайносить вам задоволення.
те тих, хто живе в іншому місті і якось
Журналісти «БН» спробували скласти
не вистачало часу їм подзвонити, і наперелік справ. Вибирайте, можливо це саме
решті без поспіху просто поговоріть;
те, що допоможе вам впоратися з панікою:
−− подорожуйте світом в інтернеті. Є ба−− почитати книжку, подивитися фільм.
гато телепередач, які допоможуть поПопробуйте скласти список, скільки
бачити такі місцини, до яких не просто
цікавих новинок літератури чи кінемадістатися;
тографу ви пропустили за час насиче- −− сон, спорт, регулярна здорова їжа.
Банальні речі, які додадуть відчуття
ної трудової діяльності – він вас вразадоволення від життя і допоможуть
зить своєю довжиною;
впоратися зі стресом.
−− нарешті розпочати вчити іноземну мову.
Бережіть себе і будьте здорові!
Змусьте мозок запам’ятати багато нових

Джура єднає

о 24 квітня навчання школярів в
Україні відбуватиметься так само дистанційно. Про це на брифінгу повідомила
в. о. міністра освіти та науки Любомира
Мандзій:
«Відповідно до закону про освіту і про
повну загальну середню освіту навчальний
рік в Україні закінчується 1 липня, окрім
випускників 11 класу. Якщо буде можливість продовжити навчання в школах в
цьому навчальному році, то в травні і
червні ми повернемося за шкільні парти,
знайдемо можливість опрацювати той
матеріал, який зараз даємо дистанційно, –
зазначила міністр.
Любомира Мандзій підкреслила, що
ЗНО в Україні обов’язково відбудеться:
«Ми готові розпочати ЗНО у червні,
липні чи навіть у середині серпня. Якщо ми
готові розпочати його в середині серпня,
то процедурна ЗНО закінчиться у середині
вересня. За таких умов вступна кампанія
у заклади вищої освіти завершиться до середини жовтня», — пояснила міністерка.
МОН готує зміни щодо умов прийому до
закладів вищої освіти залежно від початку
вступної кампанії. Крім того, Український
центр оцінювання якості освіти готує матеріали стосовно процесу проходження
ЗНО, щоб підтримати вступників.
Натомість Державна підсумкова атестація для учнів 4 і 9 класів скасовується.
Пропущений під час дистанційного
навчання матеріал, ймовірно, буде надолужений у вересні наступного навчального
року.
Для студентів закладів вищої освіти
невипускних років навчальний рік завершиться як планувалося, екзаменаційні
залікові сесії університети зможуть провести дистанційно згідно з графіком. Але
дистанційно не будуть проведені єдиний
державний кваліфікаційний іспит та атестація тих осіб, хто здобуває ступінь доктора філософії, мистецтв чи наук.
Любомира Мандзій підкреслила, що всі
педагогічні працівники мають отримувати
гарантовану середню заробітну плату під
час карантину.
Також Мандзій наголосила, що листом
МОН було повідомлено, що структура навчального року зберігається, і якщо цього
тижня в школі передбачені канікули, то
варто обмежити проведення дистанційних
занять.

Патріотичне виховання

Український державний центр національно-патріотичного виховання організував конкурс фотоспогадів у соцмережі «facebook». До челенджа спогадів
Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Джура» долучилися учасники з
усієї України. Нині це 20 областей та м. Київ!
Рій "Бучанські ятагани", Бучанська
Українська гімназія, міський етап гри,
2019 р.

Рій «Січове братство», НВК № 2,
Міський етап гри, 2019р.

Рій «Отамани», Луб’янка, ЗЗСО І-ІІ ст.» №7,
міський етап гри, 2019 р.

Рій «Відважні соколи», СЗОШ І-ІІІ ст. №5,
Міський етап гри, 2019 р.

Рій «Гармаші», Блиставиця, ЗЗСО І-ІІІ ст.№ 6,
міський етап гри, 2019 р.

Рій «Гаврилівські отамани», Гаврилівська
СЗОШ l-lll ст. №8, міський етап гри

Рій «Вольниця», ЗОШ І-ІІІ ст. №1,
міський етап гри, 2019 р.

Рій «Гайдамаки»,Ворзель,
Ірпінська ЗОШ l-lll ст. №5, 2019 р.

Рій "Соколи", НВК "СЗОШ І-ІІІ ст. –
ЗОШ І-ІІІ ст."№ 3, 2019 р.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:
20 «ТСН».
9:25,10:20,18:00 «Життя вiдомих
людей».
11:15,11:50,12:20,12:35,5:00 «Любий, ми переїжджаємо».
13:05 «Мiняю жiнку».
14:25 «Свiт навиворiт 2: Iндiя».
15:25,17:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Доктор Вiра». (12+).
22:45 «Грошi».
0:00 «Дубiнiзми».
0:20 «Голос країни 10».
1:30 Комедiя «Шукаю жiнку з
дитиною». (16+).

Iнтер

5:30,22:00 «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».
9:55,18:00,19:00,2:00 «Стосується
кожного».
11:45,12:25 Х/ф «Жандарм i
iнопланетяни».
14:00 Х/ф «Жандарм i
жандарметки».
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Сiмейна хронiка».
23:50 Т/с «Побачити океан». (12+).
0:45 Х/ф «Дороги назад немає».
3:30 «Богинi ефiру».
4:55 «Телемагазин».

ICTV

4:50 Скарб нацiї.
5:00 Еврика!
5:05 Служба розшуку дiтей.
5:10 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:55 Громадянська оборона.
6:45 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Антизомбi. Дайджест.
10:50 Х/ф «Випробування вогнем».
12:45,15:45 Факти. День.
13:15,16:20 Х/ф «Рейс». (16+).
16:40 Х/ф «Праведник 2». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Теорiя змови.
21:20 Т/с «Нюхач». (16+).
22:15 Свобода слова.
23:55 Х/ф «Тонка червона лiнiя».
2:50 Стоп-10.

СТБ

6:05 Т/с «Коли ми вдома».
7:00 Все буде добре!
8:55 Неймовiрна правда про зiрок.
10:45 Слiдство ведуть екстрасенси.
(16+).
11:45,18:55 Один за всiх. (16+).
12:40 МастерШеф. (12+).
15:35 Хата на тата. (12+).
18:00 Супермама.
20:00 Т/с «У кожного свiй обман».
22:00 Вiкна-Новини.
22:45 Т/с «У рiчки два береги».
(16+).
0:40 Т/с «Слiпа». (12+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,3:30 Зоряний шлях.
11:20 Мiсiя: краса.
12:30,4:00 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00 Т/с «Вiдважнi».
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Таємна любов», 9 i 10
с. (12+).
23:30 Т/с «Батько-одинак», 1 i 2 с.
(16+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Батько-одинак». (16+).

ТК «Київ»

7:00 Ранок на карантинi.
10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,
16:00,17:00,18:00,19:00,20:00,21:00,
22:00,23:00,1:00,3:00,5:00 СТН.
10:10,11:30,12:30,13:30 Вiдкритий
урок.
11:10,13:10 Мультляндiя.
12:05,19:20,23:15 Брифiнг мера м.
Києва В. Кличка.
14:10,15:10,16:10,17:10,18:10,20:
10,21:25,22:05,0:30,1:30,3:30,5:30
Спецпроект «Карантин».
19:15,21:20,23:10 Погода.
19:40 Служба порятунку.
19:50 Якiсне життя.
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:35 Т/с «Окупованi», 14 с. (16+).

Вівторок, 7 квітня

UA:Перший

6:00 М/с «Попелюшка».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:0
0,23:15,5:20 Новини.
9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
10:40 Т/с «Полдарк». (16+).

Відповіді
на сканворд
у № 12

11:50,0:30 Телепродаж.
12:30,13:10,15:10 «На Карантинi»:
марафон.
16:15 Д/с «Свiт дикої природи».
17:30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18:20 Тема дня.
19:20 Д/с «Суперчуття».
19:55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
21:30,23:45 #ВУкраїнi.
22:10 Святi та грiшнi.
0:20,5:50 Погода.
2:30 «Зворотнiй вiдлiк».
4:25 UA:Фольк. Спогади.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:
20 «ТСН».
9:25,10:20,18:00 «Життя вiдомих
людей».
11:15,11:50,12:20,12:35 «Любий, ми
переїжджаємо».
13:05 «Мiняю жiнку».
14:25 «Свiт навиворiт 9: Японiя».
15:25,17:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Доктор Вiра». (12+).
22:45,0:25 «Одруження наослiп».
1:55 Т/с «Школа 3». (16+).

Iнтер

5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек».
(12+).
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
(12+).
13:25 Т/с «Погана кров». (16+).
14:20 «Україна вражає».
14:50,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,2:00 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Сiмейна хронiка».
23:50 Т/с «Побачити океан». (12+).
0:45 Х/ф «Дороги назад немає».
3:30 «Богинi ефiру».

5:00 «Телемагазин».

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:25 Еврика!
4:30 Факти.
4:55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40,20:15 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Теорiя змови.
11:00 Х/ф «Швидкий вогонь». (16+).
12:35,13:20 Х/ф «Нiчний полiт».
(16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:35,16:20,21:20 Т/с «Нюхач».
(16+).
17:50 Т/с «Рiшає Онiстрат». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
23:00 Х/ф «За подих вiд тебе». (16+).
0:35 Т/с «У полi зору». (16+).
2:20 Стоп-10.

Новий канал

6:00,7:00 Kids Time.
6:05 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
7:05 Вар`яти. (12+).
9:00 Х/ф «Ред». (16+).
11:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
13:00 Божевiльна зiрка. (12+).
15:00,19:00 Хто проти блондинок?
(12+).
21:00 Х/ф «Штурм Бiлого дому».
(16+).
23:40 Х/ф «Кров`ю i потом:
Анаболiки». (16+).
2:00 Т/с «Київ вдень i вночi». (16+).

СТБ

6:05,8:45,9:05 Т/с «Коли ми вдома».
7:00 Все буде добре!
12:45 МастерШеф. (12+).
15:45 Хата на тата. (12+).
18:00 Супермама.
18:55 Один за всiх. (16+).
20:00 Т/с «У кожного свiй обман».
22:00 Вiкна-Новини.
22:45 Т/с «У рiчки два береги».
(16+).
0:40 Т/с «Слiпа». (12+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,2:1
5 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
11:20 Мiсiя: краса.
12:30,3:10 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00 Т/с «Вiдважнi».
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Таємна любов», 11 i 12
с. (12+).
23:20 Контролер.
0:00 Х/ф «Маша i ведмiдь». (16+).
1:45 Телемагазин.

ТК «Київ»

7:00 Ранок на карантинi.
10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,
16:00,17:00,18:00,19:00,20:00,21:00,
22:00,23:00,1:00,3:00,5:00 СТН.
10:10,11:30,12:30,13:30 Вiдкритий
урок.
11:10,13:10 Мультляндiя.
12:05,19:20,23:15 Брифiнг мера м.
Києва В. Кличка.
14:10,15:10,16:10,17:10,18:10,20:
10,21:25,22:05,0:30,1:30,3:30,5:30
Спецпроект «Карантин».
19:15,21:20,23:10 Погода.
19:40 Київськi iсторiї.
19:50 Якiсне життя.
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:35 Т/с «Окупованi», 15 с. (16+).

Середа, 8 квітня

UA:Перший

6:00 М/с «Попелюшка».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:0
0,23:15,2:30,5:20 Новини.
9:30 Т/с «Полдарк». (16+).
11:50,0:30 Телепродаж.
12:30,13:10,15:10 «На Карантинi»:
марафон.
16:15 Д/с «Свiт дикої природи».
17:30,3:55 #ВУкраїнi.
18:20 Тема дня.

19:20 Д/с «Суперчуття».
19:55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
21:30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
(16+).
22:10,3:00 Т/с «Епоха честi».
23:45 Спiльно.
0:20,5:50 Погода.
4:25 UA:Фольк. Спогади.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:
20 «ТСН».
9:25,10:20,18:00 «Життя вiдомих
людей».
11:15,11:50,12:20,12:35 «Любий, ми
переїжджаємо».
13:05 «Мiняю жiнку».
14:25 «Свiт навиворiт 9: Японiя».
15:25,17:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Доктор Вiра». (12+).
22:45,23:50 «Свiт навиворiт 11:
Китай».
0:50 Т/с «Школа 3». (16+).

Iнтер

5:30,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек».
(12+).
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
(12+).
13:25 Т/с «Погана кров». (16+).
14:20 «Україна вражає».
14:45,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,2:00 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Сiмейна хронiка».
23:50 Т/с «Побачити океан». (12+).
0:45 Х/ф «Дороги назад немає».
3:30 «Богинi ефiру».
4:55 «Телемагазин».

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

UA:Перший

6:00 М/с «Попелюшка».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:0
0,23:30,2:30,5:20 Новини.
9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
11:50,0:30 Телепродаж.
12:30,13:10,15:10 «На Карантинi»:
марафон.
16:15 Д/с «Свiт дикої природи».
17:30 Перша шпальта.
18:20,3:00 Тема дня.
19:20 Д/с «Суперчуття».
19:55 Д/с «Тваринна зброя».
21:30 «Зворотнiй вiдлiк».
0:00,3:55 Бюджетники.
4:25 Енеїда.
5:50 Погода.

Новий канал

6:00,7:00 Kids Time.
6:05 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
7:05 Вар`яти. (12+).
10:00 Дiти проти зiрок.
12:20 Х/ф «Полiцейський iз
дитсадка».
14:30 Х/ф «Ковбої проти
прибульцiв». (16+).
17:00 Х/ф «Грань майбутнього».
(16+).
19:00 Вiд пацанки до панянки. (16+).
21:10 Х/ф «Три iкси 2: Новий
рiвень». (16+).
23:10 Х/ф «Вбивцi на замiну». (18+).
1:00 Т/с «Київ вдень i вночi». (16+).
2:00 Служба розшуку дiтей.
2:05 Зона ночi.
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Унікальний Кам’янець-Подільський

Звичайно, в умовах карантину не можна побувати в цікавих місцинах і особисто побачити всю красу природи чи унікальність архітектурної творчості людини. Але не варто сумувати! Можна здійснити віртуальну чи уявну подорож.
А ми вам у цьому допоможемо.

С

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

Замковий міст
За кількістю пам’яток старовини
Кам’янець-Подільський займає третє місце
після Києва та Львова. Тож поспішимо на
пішу прогулянку всіма закутками цього дивовижного міста й до головного творіння –
старовинної Кам’янець-Подільської фортеці, що була багато століть найпотужнішим
оборонним форпостом, а тепер зачаровує
своєю красою.

ною у стіні муру, адже у споруді збереглася система ходів і казематів. І з будь-якого
боку фортеці – вдосталь насолодитися
видами, що відкриваються з висоти.

центр міста
Після цієї прогулянки обов’язково
посидимо у кафешці, яких тут чимало.
Особливо біля Міської Ратуші (17-18ст.).
Скоштуємо бануш, деруни, вареники, а
за бажання – піцу чи картоплю фрі.

ьогодні відвідаємо старовинне місто Кам’янець-Подільський, прогуляємося його вулицями, вимощеними
бруківкою, спустимося до урвища зі
стрімкою річкою, пройдемося закутками
кріпосних стін, подивимося на неймовірно казкову вечірню фортецю, забарвлену
різнокольоровими вогнями.

Історія
Кам’янець-Подільський Хмельницької
області – колишній обласний центр, який
з 22 березня 1919 по листопад 1920 навіть
був столицею УНР. Входить до Асоціації
міст України. Має свій герб і прапор.
Коли йдеш вулицями старовинного
міста, відчуваєш дух середньовіччя. А
роздивляючись архітектуру будівель, розумієш, як багато національностей і народів залишили тут згадку по собі. Адже
у різні періоди історії тут продемонстрували свій талант архітектори й скульптори з Італії, Нідерландів, Вірменії, Польщі,
Франції, Туреччини та ін.

Подорожуємо Україною

Перше, що захоплює – унікальний
Замковий міст, що сполучає Старе місто
із Замковим комплексом через урвище,
який увійшов до списку 100 найвидатніших пам’яток світу. Сьогодні Замковий
міст — це суцільний кам’яний мур, який
нагадує греблю. 114 метрів довжиною за
ширини дорожнього покриття – 7 метрів, висота моста 28,2 метра (це приблизно 10-поверховий будинок).
Дивовижним тут є поєднання ландшафту і фортифікаційних систем. Адже
старе місто розташовується ніби на острові, а навколо - глибокий, величний у
своїй природній красі каньйон завглибшки 30-50 м, пробитий річкою Смотрич
в скельній породі. У нього ми спускаємося сходами, і дух захоплює від неповторних видів. А сміливці й шанувальники
екстремальних розваг можуть відчути
незабутні емоції на борту БРДМ-2 (броньована розвідувально-дозорна машина) – від центральної площі звивистими
вуличками спуститися у каньйон, пропливти по руслу річки, оглянути мури з
незвичного ракурсу.

фортеця
Попереду – фортеця. 11 башт, бійниці,
музеї у залах, у центрі площа із помостом і дерев’яними балконами на мурах,
боргова яма і видовбана у скелі криниця
глибиною 40 м. У Папській вежі – воскова фігура Устима Кармелюка, який колись
був тут ув’язнений. Захоплює можливість
піднятися на 2-3 поверхи веж дерев’яними драбинами і пройтися вузькою щіли-

Потім пройдемо через арку у двір і…
бачимо величну будівлю – Костел св.
Апостолів Петра і Павла із кам’яною
Лаурою та унікальним органом. Перед
діючим костелом стоїть мінарет – артефакт турецького періоду історії
Кам’янця, коли із собору зробили мечеть. Тепер на верхівці мінарету – золота
фігурка Богоматері.

Домініканський Монастир, Миколаїв
ський Собор, Вірменський квартал,
польсько-фольварецькі сходи, башти в
неочікуваних місцях, дзвіниці, арки, будинки XVIII-XIX сторіччя…
І незабутні емоції від захопливої прогулянки дивовижним містом. Усе це
Кам’янець-Подільський.
Ірина Левченко

Краса

Вразлива шкіра навесні і яким
має бути її pH

Щодня наша шкіра стикається зі шкідливим впливом зовнішнього середовища: сухе повітря в опалюваних приміщеннях, неякісна протічна вода,
сильний вітер та мороз, надто агресивна дія ультрафіолетового випромінювання, забруднення, стрес. Усі ці фактори негативно впливають на
епідермальний захисний бар’єр, внаслідок чого шкіра стає чутливою та
схильною до втрати вологи.

У

сі ми добре розуміємося на процесах очищення шкіри, зволоження,
живлення, а от що таке кислотність нашої шкіри і який повинен бути pH, знають не всі.

Що таке pH?
pH шкіри – це кислотно-лужний баланс, який міститься у молекулах води.
Це показник кислоти й луги, який змінюється залежно від стану шкірного
бар’єра людини.
Поверхня нормальної шкіри має кислу реакцію, і її pH становить 5,5 (нейтральний pH = 7.0, крові – 7.4).
Фактично всі живі клітини (у тому
числі велика частина бактеріальних)
дуже чутливі до змін pH, і навіть невелике окислення для них згубне. Тільки
шкіра, вкрита шаром ороговілих клітин, може собі дозволити зодягнутися в
кислотну мантію.
Кислотна мантія шкіри є першою
ланкою захисту від мікроорганізмів,
так як більшість їх не любить кисле середовище. І все таки є бактерії, які по-

стійно живуть на шкірі, наприклад лактобактерії. Вони воліють жити саме в
кислому середовищі і навіть самі виробляють кислоти, роблячи свій внесок у
формуванні кислотної мантії шкіри. Ці
бактерії не тільки не шкодять шкірі, але
навіть виділяють речовини, які мають
антибіотичну дію і пригнічують життєдіяльність патогенних мікроорганізмів.
Коли ми, вмиваючись, використовуємо звичайне лужне мило, ми руйнуємо
захисну оболонку шкіри. Шкідливі бактерії в такому випадку почуваються дуже
вільно. Але відновлення кислотної мантії
відбувається вже приблизно через пару
годин. А ось поки йде це відновлення,
шкіра перебуває без захисту і починає
старіти. Це найсприятливіший момент
для вільного входу вглиб шкіри мікробів,
інфекцій і ультрафіолетових променів.
У разі відхилення pH від 5,5 в той чи
інший бік страждає організація ліпідних
пластів: у них з’являються дефекти, через які вода може випаровуватися. Отже,
якщо зловживати миючими засобами (у
т. ч. традиційним кусковим милом), мию-

чись з приводу і без приводу, бар’єрна
функція шкіри буде слабкою, а роговий
шар не встигатиме відновлюватися.
Юнаки і дівчата, бажаючи позбутися
прищиків і вугрів, починають використовувати мило, яке має 11 одиниць pH, і
цим подразнюють жирний покрив, тому
у шкіри починає вироблятися захисна
реакція, тобто вона виділяє більшу кількість жиру. Замкнуте коло. І саме тому
слід користуватися під час очищення
шкіри тільки косметичними засобами.
Якщо ви маєте проблемну або схильну до висипань шкіру, їй необхідні засоби для очищення та догляду, що спеціально розроблені з урахуванням її
потреб. Шукайте на упаковці такі маркування та позначення:
• Не містить мила
Здорова шкіра від природи має слабо-кислий рівень рН. Проблемна шкіра
зазвичай має лужний pH, тому мило ще
більше порушує природний баланс шкіри, зменшуючи її здатність протидіяти
інфекціям.

• Некомедогенний (Non-comedogenic)
Некомедогенний засіб не містить
компонентів, що закупорюють пори
(закупорені пори також називають комедонами). Закупорені пори призводять до утворення вугрів та інших висипань.
• Нежирний
Проблемна та схильна до висипань
шкіра сама по собі виробляє багато
шкірного жиру, тому уникайте засобів
із жирною текстурою.
• Комедонолітичний
Комедонолітичний засіб – це засіб,
що руйнує комедони (чорні і білі вугрі)
і відкриває закупорені пори.
• Кератолітичний
Кератолітичні засоби руйнують застарілі клітини шкіри і сприяють природному процесу її регенерації.
• Слабо-кислий рН
Засоби для проблемної шкіри також
мають бути слабо-кислими, оскільки це
допомагає повернути шкірі оптимальний рівень pH.

громади

Цьогоріч Світле свято Воскресіння Христового буде несхоже на всі попередні, зважаючи на обставини, що склалися.

а не варто сумувати. Адже свіжа пасхальна випічка та писанки подарують вам найкращий настрій, а розмаїття
способів прикрасити паску допоможе
зробити святковий стіл не тільки смачним, але й красивим.
Найпростіше прикрасити святковий
хлібець цукровою пудрою. Лише пару
рухів і паска вкрита білосніжною посипкою. Це не тільки красиво, але й швидко
та економно. Ще один відомий багатьом

спосіб прикрашати святковий кекс - білкова глазур. Для цього збийте яєчні білки
із цукровою пудрою до утворення густої
суміші. Пишна білкова маса якнайкраще
доповнить ароматну випічку та надасть
їй гарного та апетитного вигляду.
Якщо ж вам подобається розмаїття кольорів, то додавши в глазур сік буряка,
моркви, винограду чи журавлини, отримаєте колір натурального використаного
барвника. Гарно та корисно!

Дозвілля

Поробки з малечею

Проводьте час з дітьми цікаво та корисно. Для цього не потрібно вигадувати
щось надзвичайне. Варто лишень мати бажання та…нитки.

Використовуйте Великодній декор, як
забажаєте, комбінуйте та поєднуйте, зважаючи на власні смакові вподобання та
вашої родини. Нехай це свято принесе
лише радість!
Підготувала Тетяна Домарєва

ДЕКОР

Яскраві ідеї, які додадуть настрою
у будь-який двір

Подвір’я як столичної багатоповерхівки, так і приватного будиночка,
можна зробити унікальним і яскравим, не звертаючись до ландшафтних
дизайнерів і не використовуючи дорогих матеріалів.

Ц

ікавим та корисним виробом є закладка для книжки. Пухнасті помпони будь-яку шкільну книжку перетворять
на веселий різнокольоровий світлофор.
Дитина в школі, користуючись закладкою, з теплом згадуватиме час проведений з найріднішими людьми!
Ще одна корисна річ, яку ви можете
виготовити власноруч, це органайзер
для ручок.
Для цього візьміть картонну трубу
від туалетного паперу. Виріжте з картону дно та приклейте його до труби.
Кольоровими нитками обмотай намащену клеєм трубу. Декоруйте з огляду
на вподобання та побажання маленьких помічників.
Їжачок із ниток стане справжнім другом вашому малюку.

Адже його своїми руками зробили матуся й татусь! Ця іграшка буде допомагати малечі мандрувати цікавим світом,
який називається «дитинство».
Гарного дозвілля!
Підготувала
Тетяна Домарєва

З

і звичайних покришок і декількох
банок фарби можна створити стильні, цікаві, ефектні, а іноді й практичні
конструкції. У захваті будуть всі, і дорослі, і діти!

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

Т

Сучасний спосіб прикрасити паску – меренга. Рецепт традиційної глазурі можна
оновлювати, добавляючи в білок не цукрову пудру, а приготовлений сироп з води та
цукру. Для цього, збиваючи білки міксером, тоненькою цівкою добавляйте приготований сироп. Від цього глазур стане ще
пишнішою та золотавого кольору.
Прикрашайте святкові кекси безе та зефіром. Адже розмаїття цих смаколиків дає
змогу втілити в життя будь-які фантазії з
декору пасхальної випічки. Не менш колоритна прикраса може бути з мармеладу та
намистинок з кондитерської посипки.

Улюблений всіма шоколад перетворить ваші паски на смаколики, які нікого
не залишать байдужими. Шоколад можна використовувати у будь-якому вигляді: рідкий, твердий, тертий тощо.
Кондитерська мастика теж прекрасно
підійде для оздоблення. Деталі декору ви
можете виготовити власноруч або придбати вже готові.
Не бійтеся фантазувати та дослухатися
до власних вподобань. Використовуйте
будь-які ваші улюблені солодощі, сухофрукти, цукати та горіхи. І, звичайно,
не залишайте осторонь свіжі фрукти та
ягоди. Вони зроблять вашу паску не тільки красивою та смачною, але й корисною.
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
4:20 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30 Студiя Вашингтон.
4:35 Факти.
4:55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40,10:05 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11:00 Х/ф «Смертельний список».
(16+).
12:35,13:15 Х/ф «За подих вiд тебе».
(16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:35,16:20,21:20 Т/с «Нюхач».
(16+).
17:50 Т/с «Рiшає Онiстрат». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Секретний фронт.
23:15 Х/ф «Перехресний вогонь».
(16+).
1:00 Т/с «У полi зору». (16+).
2:30 Стоп-10.

Новий канал

6:00,7:00 Kids Time.
6:05 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
7:05 Вар`яти. (12+).
9:00 Х/ф «Ред 2». (16+).
11:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
13:00 Божевiльна зiрка. (12+).
15:00,19:00 Суперiнтуїцiя. (12+).
21:00 Х/ф «22 милi». (16+).
22:50 Х/ф «Цiна страху».
1:10 Т/с «Київ вдень i вночi». (16+).
2:10 Служба розшуку дiтей.
2:15 Зона ночi.

СТБ

6:00,8:50,9:15 Т/с «Коли ми вдома».
7:00 Все буде добре!
12:00 МастерШеф. (12+).
15:20 Хата на тата. (12+).
18:00 Супермама.
18:55 Один за всiх. (16+).
20:00 Т/с «У кожного свiй обман».
22:00 Вiкна-Новини.
22:45 Т/с «У рiчки два береги 2».
(16+).
0:35 Т/с «Слiпа». (12+).

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

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,2:00 Зоряний шлях.
11:20 Мiсiя: краса.
12:30,3:10 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00 Т/с «Вiдважнi».
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Таємна любов», 13 i 14
с. (12+).
23:30 Х/ф «Срiблястий дзвiн
струмка». (16+).
1:30 Телемагазин.

ТК «Київ»

7:00 Ранок на карантинi.
10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,
16:00,17:00,18:00,19:00,20:00,21:00,
22:00,23:00,1:00,3:00,5:00 СТН.
10:10,11:30,12:30,13:30 Вiдкритий
урок.
11:10,13:10 Мультляндiя.
12:05,19:20,23:15 Брифiнг мера м.
Києва В. Кличка.
14:10,15:10,16:10,17:10,18:10,20:
10,21:25,22:05,0:30,1:30,3:30,5:30
Спецпроект «Карантин».
19:15,21:20,23:10 Погода.
19:40 Київськi iсторiї.
19:50 Якiсне життя.
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:35 Т/с «Окупованi», 16 с. (16+).

Країно!
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:
00,23:15,2:30,5:20 Новини.
9:30 Т/с «Полдарк». (16+).
11:50,0:30 Телепродаж.
12:30,13:10,15:10 «На Карантинi»:
марафон.
16:15 Д/с «Свiт дикої природи».
16:50 Д/с «Дикi тварини».
17:30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
(16+).
18:20 Тема дня.
19:20 Д/с «Суперчуття».
19:55 Д/с «Вижити в дикiй
природi».
21:30,3:55 Схеми. Корупцiя в
деталях.
22:10,3:00 Т/с «Епоха честi».
23:45 Перша шпальта.
0:20,5:50 Погода.
4:25 Святi та грiшнi.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:
20 «ТСН».
9:25,10:20,18:00 «Життя вiдомих
людей».
11:15,11:50,12:20,12:35,3:50 «Любий, ми переїжджаємо».
13:05 «Мiняю жiнку».
14:25 «Свiт навиворiт 9: Японiя».
15:25,17:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45,1:50 Комедiя «Iван
Васильович змiнює професiю».
22:30 «Право на владу».
0:45 «Грошi».

Iнтер

5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек».
(12+).
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13:25 Т/с «Погана кров». (16+).
14:20 «Україна вражає».
14:45,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,19:00,2:05 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Сiмейна хронiка».
23:50 Т/с «Побачити океан». (12+).
0:45 Х/ф «День перший, день
останнiй».
3:35 «Богинi ефiру».
5:00 «Телемагазин».

ICTV

4:35 Факти.
4:55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.

Четвер, 9 квітня

UA:Перший

6:00 М/с «Попелюшка».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
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Стогнiєм.
10:05 Секретний фронт.
12:25,13:15 Х/ф «Перехресний
вогонь». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:40,16:20,21:20 Т/с «Нюхач».
17:50 Т/с «Рiшає Онiстрат». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Антизомбi. Дайджест.
22:15 Х/ф «Орлиний зiр». (16+).

Новий канал

6:00,7:00 Kids Time.
6:05 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
7:05 Вар`яти. (12+).
9:20 Х/ф «Дiамантовий
полiцейський». (16+).
11:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
13:00 Божевiльна зiрка. (12+).
15:00,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Скеля».
23:50 Х/ф «Таємний агент». (16+).
1:50 Т/с «Київ вдень i вночi». (16+).
.

СТБ

6:05,8:50 Т/с «Коли ми вдома».
7:00 Все буде добре!
10:35 МастерШеф. (12+).
15:35 Хата на тата. (12+).
18:00 Супермама.
18:55 Один за всiх. (16+).
20:00 Т/с «У кожного свiй обман».
22:00 Вiкна-Новини.
22:45 Т/с «У рiчки два береги 2».
(16+).
0:35 Т/с «Слiпа». (12+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
11:20 Мiсiя: краса.
12:30,3:50 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00 Т/с «Вiдважнi».
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Таємна любов». (12+).
23:20 По слiдах.

ТК «Київ»

7:00 Ранок на карантинi.
10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,
16:00,17:00,18:00,19:00,20:00,21:00,
22:00,23:00,1:00,3:00,5:00 СТН.
10:10,11:30,12:30,13:30 Вiдкритий
урок.
11:10,13:10 Мультляндiя.
12:05,19:20,23:15 Брифiнг мера м.
Києва В. Кличка.
14:10,15:10,16:10,17:10,18:10,20:
10,21:25,22:05,0:30,1:30,3:30,5:30
Спецпроект «Карантин».
19:15,21:20,23:10 Погода.
19:40 Прогулянки мiстом.
19:55 Якiсне життя.
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:35 Т/с «Окупованi», 17 с. (16+).
6:30 Дотик з Чарльзом Стенлi.

6–12 квітня 2020 року
П’ятниця, 10 квітня

UA:Перший

6:00 М/с «Попелюшка».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:
00,23:30,2:30,5:20 Новини.
9:30 Т/с «Полдарк». (16+).
11:50,0:30 Телепродаж.
12:30,13:10,15:10 «На Карантинi»:
марафон.
16:15 Д/с «Дикi тварини».
17:30,0:00,4:25 Схеми. Корупцiя в
деталях.
17:55 VoxCheck.
18:20 Тема дня.
19:20 Д/с «Суперчуття».
19:55 Д/с «Вижити в дикiй
природi».
21:25,3:55 Перша шпальта.
22:00 Хресна Дорога за участю
Святiшого Отця Франциска.

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:
25 «ТСН».
9:25,10:20,18:00 «Життя вiдомих
людей».
11:15,11:50,12:20,12:35 «Любий, ми
переїжджаємо».
13:05 «Мiняю жiнку».
14:25 «Свiт навиворiт 9: Японiя».
15:25,17:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45,1:40 «Лiга смiху. Дайджест».
22:20 «Вечiрнiй квартал».

Iнтер

5:30,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12:25 Х/ф «Суперзять». (16+).
14:20 «Україна вражає».
14:50,15:40,23:45 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,1:35 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».

ICTV

4:35 Факти.
4:55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Антизомбi. Дайджест.
10:55 Х/ф «У пошуках Галактики».
12:35,13:15 Х/ф «Живим чи
мертвим». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:50,16:20,23:35 Х/ф «Краще не
чiпати Зохана!»
17:30,20:10 Дизель шоу. (12+).
18:45 Факти. Вечiр.
22:40 «На трьох». (16+).

Новий канал

6:00,7:00 Kids Time.
6:05 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
7:05 Вар`яти. (12+).
8:30 Дiти проти зiрок.
10:30 Х/ф «Штурм Бiлого дому».
13:00 Х/ф «22 милi». (16+).
15:00 Х/ф «Три iкси 2: Новий рiвень».
17:00,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Рiддiк». (16+).
23:40 Х/ф «Тiнь». (16+).

СТБ

6:50 Х/ф «Дiлова жiнка». (16+).
9:00 Х/ф «Краще не буває». (16+).
11:50 СуперМама.
15:30,18:00,19:00 Холостяк. (12+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
22:45 Т/с «Пограбування пожiночому». (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
9:30,5:40 Зоряний шлях.
12:30,4:00 Реальна мiстика.
13:30 Т/с «Дочки», 1 i 2 с. (12+).
15:30 Т/с «Дочки». (12+).
18:00 Т/с «Вiдважнi».
20:10 Гучна справа.
21:00 Свобода слова Савiка Шустера.

ТК «Київ»

7:00 Ранок на карантинi.
10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,
16:00,17:00,18:00,19:00,20:00,21:00,
22:00,23:00,1:00,3:00,5:00 СТН.
10:10,11:30,12:30,13:30 Вiдкритий
урок.
11:10,13:10 Мультляндiя.
12:05,19:20,23:15 Брифiнг мера м.
Києва В. Кличка.
14:10,15:10,16:10,17:10,18:10,20:
10,21:25,22:05,0:30,1:30,3:30,5:30
Спецпроект «Карантин».
19:15,21:20,23:10 Погода.
19:40 Київськi iсторiї.
19:50 Якiсне життя.
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:35 Т/с «Окупованi», 18 с. (16+).

Субота, 11 квітня

UA:Перший

6:00 М/с «Попелюшка».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,2:30,5:30
Новини.
9:30,3:15 Енеїда.
10:35 М/с «Книга джунглiв».
12:10,0:30 Телепродаж.
12:45 Д/с «Це цiкаво».
13:20 Х/ф «Естер Чудова».
15:05 UA:Фольк.
16:05,2:50 #ВУкраїнi.
17:05 Д/с «Погляд з середини».
17:40 Т/с «Епоха честi».
19:20 Д/с «Суперчуття».
20:25 Д/с «Свiт дикої природи».
21:20 Д/с «Дикi тварини».
22:00 Х/ф «Завтра».

Канал «1+1»

6:15,7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 Комедiя «Досконалi». (16+).
11:45 Бойовик «Ультиматум
Борна».
13:50 Бойовик «Спадок Борна».
16:30,21:30 «Вечiрнiй квартал».
18:30 «Розсмiши комiка».
19:30,5:25 «ТСН».
20:15 «Чистоnews».
20:25,4:40 «Українськi сенсацiї».
23:20,0:20 «Свiтське життя».

Iнтер

6:30 «Слово Предстоятеля».
6:40 Х/ф «Мiцний горiшок».
8:00 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня».
10:00 «Корисна програма».
11:00,4:55 Х/ф «Альошкине
кохання».
12:30 Х/ф «Приборкувачка тигрiв».
14:30 Х/ф «Максим Перепелиця».
16:10 Т/с «Платня за порятунок»,
20:00 «Подробицi».
20:30 «Крутiше за всiх. Краще».
22:20 «Добривечiр на Iнтерi».
23:15 Х/ф «Iгри дорослих дiвчаток».

ICTV

5:40 Факти.
6:05 Особливостi нацiональної
роботи.
6:55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
8:30 Перше, друге i компот!
9:25,13:00 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ».
12:45 Факти. День.
13:20 Т/с «Нюхач». (16+).
16:55 Х/ф «Скарб Амазонки». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна 6».
21:45 Х/ф «Джек Раян: Теорiя хаосу».
23:35 Х/ф «Рейс». (16+).

Новий канал

6:00,8:00 Kids Time.
6:05 М/ф «Острiв собак». (12+).
8:05 Вар`яти. (12+).
11:00 Хто зверху? (12+).
15:00 Х/ф «Скеля».
18:00 М/ф «Три богатирi на дальнiх
брегах». (16+).
19:20 М/ф «Викрадена принцеса».
21:00 Х/ф «Вiном». (16+).
23:00 Х/ф «Iнший свiт: Кровна
помста». (16+).

СТБ

7:00 Все буде смачно!
9:30 Неймовiрна правда про зiрок.
10:25 Т/с «Коли ми вдома».
11:30 Х/ф «Буде страшно посмiхайся». (16+).
13:15 Т/с «У кожного свiй обман».
19:00 МастерШеф. Професiонали 2.
22:05 Хата на тата. (12+).

Канал «Україна»

7:00,15:00,2:45 Сьогоднi.
7:30,5:30 Зоряний шлях.
8:50 Т/с «Iнша я». (12+).
12:50 Т/с «Секрет Майя», 1 i 2 с.
15:20 Т/с «Секрет Майя». (12+).
17:00 Т/с «Нерiдна», 1 i 2 с. (12+).
19:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Нерiдна». (12+).
23:00 Т/с «Випробування вiрнiстю»,
1-3 с. (16+).

ТК «Київ»

8:00 Ранок на карантинi.
10:00 Зiрковий смак.
10:50 Веселi старти.
11:25,13:10,15:15,0:30 Спецпроект
«Карантин».
13:00,15:00,17:00,19:00,
21:00,0:00 СТН.
17:15 Т/с «Вiра», 14 с. (12+).
19:15 Т/с «Вiра», 15 с. (12+).
21:20,23:00 Х/ф «Сiм рокiв у Тибетi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

Неділя, 12 квітня

UA:Перший

6:00 М/с «Попелюшка».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,2:30,5:30
Новини.

9:30 М/с «Книга джунглiв».
9:50 Погода.
10:00 Божественна Лiтургiя у СвятоМихайлiвському кафедральному
соборi Православної Церкви
України та всеукраїнська молитва.
12:00 Пасхальна Служба Божа та
Апостольське Благословення для
Риму i цiлого свiту «Urbi et Orbi»
Святiшого Отця Франциска.
13:30 Х/ф «Святий Пилип. Я
вибираю рай».
17:45 Т/с «Епоха честi».
19:25 Д/с «Суперчуття».
20:30 Д/с «Свiт дикої природи».
21:20 Д/с «Дикi тварини».
22:00 Х/ф «Моя краля». (16+).

Канал «1+1»

6:00 М/ф.
6:10,7:05 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:25,11:45,2:25 «Свiт навиворiт».
9:50,10:45 «Великi випуски з Антоном Птушкiним».
14:40 «Свiт навиворiт 11: Китай».
15:40 Мелодрама «Дiвчина з
персиками». (12+).
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Голос країни 10».
22:15 Бойовик «Ультиматум
Борна». (

Iнтер

6:15 Х/ф «Максим Перепелиця».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Чудеса свiту
2».
11:00 «Орел i решка. Божевiльнi
вихiднi».
12:00 «Орел i решка. Карантин».
12:45 «Крутiше за всiх. Краще».
14:30 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
17:00 Т/с «Погана кров». (16+).
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Уотергейт: Крах Бiлого
дому».
22:30 Х/ф «Днiпровський рубiж».
1:15 «Речдок».

ICTV

5:05 Факти.
5:30 Теорiя змови.
6:15 Антизомбi. Дайджест.
7:05 Секретний фронт. Дайджест.
7:55 Громадянська оборона.
9:35 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12:05,13:00 Х/ф «Скарб Амазонки».
12:45 Факти. День.
14:15 Х/ф «Джек Раян: Теорiя
хаосу».
16:05 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна 6».
18:45 Факти тижня.
20:30 Х/ф «Примарний патруль».
22:10 Х/ф «Призначення». (16+).
23:50 Х/ф «Боєць». (16+).

Новий канал

6:00 Таємний агент.
8:00 Вар`яти. (12+).
10:00 Вiд пацанки до панянки.
12:00,13:15 Kids Time.
12:05 М/ф «Як вкрасти перо
Жарптицi».
13:20 М/ф «Три богатирi на дальнiх
берегах». (16+).
14:40 М/ф «Викрадена принцеса».
16:30 Х/ф «Рiддiк». (16+).
19:00 Х/ф «Вiном». (16+).
21:00 Х/ф «Доктор Стрендж». (12+).
23:10 Х/ф «Вбивцi на замiну». (18+).

СТБ

5:15 Т/с «Пограбування пожiночому». (16+).
7:00 Все буде смачно!
9:30 Неймовiрна правда про зiрок.
10:25 МастерШеф.
Професiонали 2.
13:40 Хата на тата. (12+).
19:00 Слiдство ведуть
екстрасенси.
19:55 Один за всiх. (16+).
21:45 Таємницi ДНК. (16+).
22:40 Детектор брехнi.

Канал «Україна»

7:30 Зоряний шлях.
9:10 Т/с «Нерiдна». (12+).
13:00 Т/с «Дочки-мачухи». (12+).
17:00 Т/с «Людина без серця»,
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою.
21:00 Т/с «Людина без серця».
23:00 Т/с «Сила серця», 1-3 с. (16+).

ТК «Київ»

8:00 Ранок на карантинi.
10:00 Веселi старти.
10:30 Д/ф «Таємницi українського
шоу».
11:00 Спецпроект «Карантин».
12:00 Х/ф «Сiм рокiв у Тибетi».
14:30 Якiсне життя.
15:00 СТН.
15:15 Концерт М. Поплавського
«Я у тебе один».
17:00 Цивiлiзацiя Incognita.
17:30,1:00 Т/с «Вiра», 16 с. (12+).
19:15,3:00 Т/с «Вiра», 17 с. (12+).
21:00,0:00,5:00 СТН-Тижневик.
22:00,23:00,5:10 Х/ф «Чемпiон».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

Будівництво зблокованого багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями. Нове будівництво. Київська область, м. Ірпінь, вул. 9-та Лінія, 1-а. передбачено для забезпечення громадян житлом.
гідно даного проекту передбачається
За сукупністю всіх розглянутих чинників,
будівництво багатоквартирного жит- пов’язаних з реалізацією проекту, можна
лового будинку сімейного типу з вбудо- твердити, що в режимі технологічної ексваними нежитловими приміщеннями плуатації вплив на навколишнє природне
громадського призначення з поквартир- середовище не перевищує гранично допуним теплопостачанням. Джерелом тепла стимі концентрації і негативних соціалькожної квартири служить двоконтур- но-екологічних наслідків не прогнозується,
ний котел з закритою камерою згорання а ризик аварійних ситуацій при правиль«Protherm Рись» LYNX 24 - тепловою по- ній експлуатації та дотриманні заходів по
техніці безпеки, протипожежних заходів –
тужністю 24,0 кВт.
Оцінка розрахункового рівня забруд- відсутній. Таким чином, екологічний ризик
нення атмосферного повітря, проведе- діяльності, що проектується виключається.
на згідно з Державними санітарними
Проектна діяльність відповідає всім
правилами охорони атмосферного по- нормам і вимогам законів України „Про
вітря населених міст показує, що рівень охорону атмосферного повітря” не завзабруднення – допустимий, а ступінь дасть значного негативного впливу на найого небезпечності – безпечний.
вколишнє природне середовище.

З

ОГОЛОШЕННЯ

В

ідповідно до ст. 21 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності»
та Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555
повідомляємо про початок проведення
громадських обговорень з питань розгляду матеріалів щодо внесення змін до містобудівної документації, а саме: «Детальний
план території, орієнтовною площею 2,75
га, для розміщення торгівельних закладів
в межах вулиць Вокзальна, пойми річка
Бучанка та існуючої індивідуальної житлової забудови в м. Буча Київської області»,
згідно рішення Бучанської міської ради
№ 4526-73-VII від 30.01.2020 р.
Площа детального плану території –
орієнтовно 2,75 га.
Матеріали ДПТ в повному обсязі, в т.ч.
ТЕП, висвітлені на офіційному веб-сайті
Бучанської міської ради.
−− Замовник ДПТ – КП «Бучабудзамовник»
−− Розробник ДПТ – ПП «Ладопроект»
−− ГАП - В.І. Косарєв

−− Місце ознайомлення з проектними матеріалами – на офіційному веб-сайті БМР.
На виконання п.6-1. Постанови КМУ
від 25.05.2011 р. №555:
−− строк подання зауважень та пропозицій з 02.04.2020 р. по 04.05.2020 р.
Пропозиції можна реєструвати:
−− на електронну пошту за посиланням gromada@bucha-rada.gov.ua
−− на поштову адресу Бучанської міської
ради: Київська область, м. Буча, вул.
Енергетиків, 12, 08292
Відповідальна особа з розгляду пропозицій:
−− директор КП «Бучабудзамовник»,
Гребенюк Анатолій Костянтинович;
−− начальник відділу містобудування та
архітектури, Наумов Вадим Юрійович.
Одночасно повідомляємо, що у зв’язку
з карантином, про дату та час проведення громадських слухань з питань розгляду матеріалів містобудівної документації
буде повідомлено додатково.

04.04.2020 року о 15-00 годині відбудеться встановлення та погодження меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення межових знаків земельної ділянки за проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Матвієць С.О. за адресою: смт. Гостомель по вул. Озерна.
Просимо з’явитися для погодження меж та підписання акта прийомки- передачі
межових знаків на зберігання власника суміжної земельної ділянки з кадастровим номером: «3210945900:01:037:0141,321094500:01:037:0142.»
04.04.2020 року о 15-00 годині відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення межових знаків земельної
ділянки у власність гр. Ткаченку А.П. за адресою: смт. Гостомель по вул. Озерна.
Просимо з’явитися для погодження меж та підписання акта прийому-передачі
межових знаків на зберігання власника суміжної земельної ділянки з кадастровим номером: 3210945900:01:037:0142, 321094500:01:037:0143.
04.04.2020 року о 15-00 годині відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення межових знаків земельної
ділянки у власність гр. Горбенку А.В. за адресою: смт. Гостомель по вул. Озерна.
Просимо з’явитися для погодження меж та підписання акта прийому-передачі
межових знаків на зберігання власника суміжної земельної ділянки з кадастровим номером: 3210945900:01:037:0141.

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ

Кабмін спростив надання субсидій для
тих, хто втратив роботу через карантин

Відповідне повідомлення розміщене на сторінці у «facebook» Міністерства цифрової трансформації України.
ерше, що необхідно – стати на облік як −− Зареєструйтесь за допомогою електробезробітні. Надалі всю процедуру можнного підпису чи BankID
−− Заповніть заяву про призначення cубсидії
на здійснити онлайн:
й зазначте банк, через який будете її отри«Радимо залишатися вдома, економити свій час і оформити субсидію
мувати.
онлайн. Це актуально і для інших гро- −− Заповніть декларацію про доходи й витрати
мадян, які мають право на субсидію, −− Перевірте правильність даних і подайте
документ.
але ще не отримали її»,– йдеться в повідомленні.
Обіцяють, що відповідь щодо рішення
Покрокова інструкція від Мінцифри, з приводу надання допомоги та її розміру
як це зробити:
надійде протягом кількох тижнів. Субсидія
– Перейдіть за посиланням на сайт призначається до кінця опалювального сеМіністерство соціальної політики зону і автоматично перераховується на наУкраїни: https://subsidii.mlsp.gov.ua/
ступний термін без додаткових заяв.

П

НА ЧАСІ

Соціальні виплати, субсидії та пільги:
що зміниться

Представники управління праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Бучанської міської ради
взяли участь у селекторній нараді під головуванням заступника міністра
соціальної політики України Віталія Музиченка.

П

рисутні обговорили проблемні
питання, які виникають під час
призначення та виплати соціальних
допомог, субсидій та пільг в умовах карантину.
Уряд організовує безперебійну роботу
програми житлових субсидій та додаткову компенсацію домогосподарствам,
які отримують субсидії для оплати комунальних послуг, шляхом збільшення на
50% соціальних нормативів користування електроенергією, природним газом,
холодною та гарячою водою на період
карантину. Кожна сім’я, яка має субсидії, отримає додаткову компенсацію за
ці витрати. Також спрощується порядок надання субсидій для громадян, які
втратили роботу у зв’язку з карантином
та стали на облік як безробітні.
Міністр зазначив, що завдання
управління праці та соціального захисту населення у цей складний для держави період полягає в тому, щоб виплата всіх соціальних допомог, субсидій
та пільг здійснювалися вчасно, і одержувачі жодних змін не відчули. Кожен
громадянин, який потребує додаткової
уваги від держави буде забезпечений
такою увагою.
Заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко на-

В УПСЗЗН розповіли, що у
Бучанській ОТГ громадяни отримують такі соціальні виплати та пільги:
−− допомогу сім’ям з дітьми – 2 тис.
341 сімей на загальну суму 3 млн
443 тис. грн;
−− допомогу інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам – 410 осіб на загальну суму 850 тис. 345 грн;
−− допомогу по догляду за інвалідом
І чи ІІ групи внаслідок психічного
розладу 59 осіб на суму 15 тис. 308
гривень;
−− житлову субсидію 1626 домогосподарств з яких 1458 домогосподарств отримують субсидію у готівковій формі на загальну суму 1
млн 717 тис. грн,
−− 168 домогосподарств у безготівковій формі на суму - 199 тис. 671 грн.
Пільгами зі сплати житлово-комунальних послуг охоплено 2 тис. 801
пільговик. Безготівковою формою
користується 1766 осіб, а готівковою – 1035.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
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З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

голосив, що Укрпошта відповідно до
графіку здійснюватиме доставку соціальних допомог маломобільним групам
населення безпосередньо додому.

ВАЖЛИВО

До Києва
прибув літак з
другою партією
медичного
вантажу з Китаю

Нещодавно у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» приземлився вантажний літак авіакомпанії
SCAT, який доправив з китайського міста Сямень чергову партію
медичних засобів, необхідних для
боротьби з поширенням коронавірусу.

Б

орт доставив в Україну 300 тис. респіраторів, 35 тис. захисних костюмів,
1,8 млн медичних масок та інші засоби
захисту.
Після санітарної обробки вантаж надійде на логістичний склад,
а потому буде доправлений у лікарні всіх областей України. Засоби захисту передадуть також для потреб
Національної поліції та військовослужбовців.
Крім того, вночі окремим рейсом
прибуде 100 тис. ПЛР-тестів.
«З вівторка будемо мати два додаткових літаки. Це допоможе аптечним мережам швидко наповнити
ринок доступними масками та іншими засобами захисту», – повідомив заступник керівника Офісу
Президента України, секретар
Координаційної ради з протидії
поширенню COVID-19 Кирило
Тимошенко.
Координацію доставки другого вантажу з Китаю здійснювали
Офіс Президента та українські
дипломати, які перебували в постійному контакті з китайськими
центральними та місцевими органами влади.

В Україну з
Південної Кореї
прибуло 100
тисяч ПЛР-тестів
для виявлення
коронавірусу

З міста Сеула (Республіка Корея)
до України прибув літак зі 100 тис.
ПЛР-тестів виробництва компанії
SolGent для виявлення COVID-19.

П

остачання здійснила компанія
Caremille для потреб системи
охорони здоров›я України.
Після проходження митних процедур з оформлення тест-системи доставлять в інфекційні лабораторії всіх
областей країни, які мають належні
умови для зберігання.
Вантаж доправлено в Україну з ініціативи Офісу Президента, координацію здійснювало Посольство України
в Республіці Корея.
Набір
тест-системи
компанії
SolGent містить усі необхідні компоненти для полімеразної ланцюгової
реакції. Тому при його використанні
немає необхідності в додаткових реагентах. Тестування триває від 105 до
120 хвилин.

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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Безкоштовні медичні послуги
Незважаючи на карантин через коронавірус, з 1 квітня стартував другий етап медичної реформи.

Р

озпочинає роботу програма медичних
гарантій – перелік послуг, які держава
гарантує пацієнтові безкоштовно.
З 1 квітня 27 медичних послуг будуть
безкоштовними (за направленням сімейного лікаря):
−− первинна медична допомога;
−− екстрена медична допомога;
−− амбулаторна вторинна (спеціалізована)
та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям;
−− мамографія молочної залози;
−− гістероскопія;
−− езофагогастродуоденоскопія;
−− колоноскопія;
−− цистоскопія;
−− бронхоскопія;
−− лікування хворих методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах;
−− хірургічні операції дорослим і дітям в
стаціонарі;
−− стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій;
−− медична допомога при гострому мозковому інсульті;
−− медична допомога при гострому інфаркті міокарда;
−− медична допомога при пологах;

−− медична допомога новонародженим в
складних неонатальних випадках;
−− діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань;
−− діагностика та радіологічне лікування
онкологічних захворювань;
−− психіатрична допомога дорослим та
дітям;
−− діагностика і лікування дорослих і дітей з туберкульозом;

−− діагностика і лікування та супровід
осіб з ВІЛ;
−− лікування осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів з використанням препаратів замісної терапії;
−− стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям;
−− мобільна паліативна медична допомога;

Культурний простір

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

Кращі вистави ІІІ фестивалю-премії «ГРА»
У Міжнародний день театру оприлюднено лонг-лист учасників третього Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «ГРА». З 83 заявлених гравців
експерти визначили 28 кращих. Саме вони продовжать боротьбу за національний театральний Оскар.

«Г

РА» проводиться на конкурсній основі один раз на рік. Цьогоріч театри
представляють прем’єри, що вийшли у період з 1 січня по 31 грудня 2019 року. Участь
у проекті беруть різні професійні театральні
колективи. Засновником та організатором
фестивалю-премії «ГРА» («GRA» («Great
Real Art»)) є Національна спілка театральних діячів (НСТДУ).
Богдан Струтинський голова НСТДУ, н.
а. України: «ГРА – це позитивна конкуренція. ГРА сприяє створенню нових вистав,
адже саме на це спрямована винагорода переможців. А ще це вихід на світовий рівень
завдяки участі міжнародного журі».

журналіст, культуролог, куратор мистецьких програм, блогер Юлія Сущенко.
Анна Липківська театрознавець, кандидат мистецтвознавства, голова Експертної
ради ГРИ розповідає про цьогорічний лонглист ГРИ:
«Це – 28 вистав з 9 міст України.
Підтвердили свій авторитет визнані лідери – обидва Національні імені І. Франка
(Київський
та
Івано-Франківський),
Національна оперета, Молодий, Національні
опери зі Львова, Одеси, Харкова, чернігівці,
сумчани, одесити з Театру ім. В. Василька,
кияни з Лівого берега, Дикого, Золотих воріт,
Перший та «Люди і ляльки» зі Львова. З від-

Правила фестивалю-премії
На основі поданих від театрів заявок,
Експертна рада вже сформувала лонг-лист
з 28 учасників. Далі експерти подорожуватимуть Україною і переглянуть постановки
наживо. На початку липня буде сформовано
шорт-лист з 12 вистав. А у листопаді в Києві
відбудеться фінальний етап: глядачі зможуть
долучитися до фестивального руху і переглянути вистави-фіналісти на різних театральних
майданчиках столиці. Завершальний акорд –
оголошення переможців міжнародним журі.

Вчені: відвідування театру
сприяє продовженню життя

Експертна рада
У 2020 році склад було оновлено на 60%.
До «старожилів» — Анни Липкивської,
Ганни Веселовської, Світлани Максименко,
Людмили Олтаржевської – доєдналися музикознавець, критик, журналіст Юлія Бентя;
театрознавець, критик, педагог, психолог
Ельвіра Загурська; театрознавець, педагог
Олена Либо; хореограф, культуролог, режисер Віктор Рубан; театрознавець, журналіст,
фахівець із PR Ольга Стельмашевська та

Науковці Університетського коледжу Лондона провели дослідження
взаємовідношення між ступенем можливості передчасної смерті і культурного розвитку людини, які були розміщені в журналі The BMJ.
Обстеження семи тисяч англійців у
віці старше 50 років довело, що у тих,
хто регулярно відвідував культурні
події, ризик передчасної смерті знизився на 31%. У тих, хто бував у театрі,
кіно або на виставці хоча б пару разів
на рік - на 14%.
Вчені відзначили, що результати дослідження не доводять безпосередньо
вплив мистецтва на тривалість життя,
однак підтверджують раніше отримані висновки, що інтерес до культури
зміцнює психічне і фізичне здоров’я.

криттів – молода команда «Покоління Пепсі»
(Печерськ), ProEnglish Theatre, інклюзивний
проєкт полтавських лялькарів… Так, хотілося б більше нового – яскравого, гучного. Але,
погодьтеся, час нині такий, що стабільність
і еволюційний поступ – уже неабияке досягнення» — каже пані Анна.
До лонг-листу театральних колективів,
які продовжать ГРАти ввійшли вистави у
Києві:
«За найкращу драматичну виставу»:
• театр на Подолі – «Зойчина квартира»
• театр драми і комедії на лівому березі
Дніпра – «Альбатроси»
• «Будинок актора»/ національний академічний драматичний театр ім. Івана
Франка – «Верба»
«За найкращу виставу камерної сцени»:
• ProEnglish Theatre – вистава «AMORphine»
• театр «Золоті ворота» – «MIŁOŚĆ /
ЛЮБОВ»
• Молодий театр – вистава «Ласкаво просимо до пекла»
• театр імені Івана Франка – «Лимерівна»
«За найкращу виставу для дітей»:
• Дикий театр – «Синя борода»
• Дитяча театральна школа м. Одеси/
Київський національний академічний
драматичний театр ім. Івана Франка – вистава «Снігова королева»
• Перший академічний український театр
для дітей та юнацтва – «Аліса»
«За найкращу музичну виставу в
жанрі опери/оперети/мюзиклу»:
• Open Opera Ukraine (Київ) – вистава
«Ацис і Галатея»
• театр оперети – «Сімейка Адамсів»
«За найкращу пошуково-експериментальну виставу»:
• «Творча Майстерня «ЕтноТолока»/ новий драматичний театр на Печерську –
«Покоління пепсі»
• ГО «Театральна платформа» – вистава
«ПЕНІТА.опера»
• театр драми і комедії на лівому березі
Дніпра – «Сімейний альбом / Album di
Famiglia»
Як інформує пресслужба НСТДУ, найкращих гравців у ГРІ за театральний Оскар буде
нагороджено Дипломом лауреата та грошовою винагородою на реалізацію нового
творчого проєкту.
І хоча зараз вся країна перебуває на карантині, ми можемо скласти список тих театральних постановок, які обов’язково подивимося при нагоді, й отримаємо свою думку
про нові вистави.

ПОРАДИ
−− реабілітація немовлят, які народилися передчасно або хворими, протягом
перших 3 років життя;
−− реабілітація дорослих і дітей від 3
років з ураженням опорно-рухового
апарату;
−− реабілітація дорослих і дітей від 3 років з ураженням нервової системи.
Кожна з цих послуг має фіксовану ціну, яку платить не пацієнт, а
Національна служба здоров’я України.
У разі проблем радять телефонувати на
гарячу лінію 1677.
Без направлення від лікаря безкоштовну екстрену медичну допомогу надаватиме тільки:
– акушер-гінеколог;
– стоматолог;
– педіатр;
– психіатр;
– нарколог.
Якщо доктор у стаціонарі провів консультацію, то його робота буде оплачена. Сума для кожного спеціаліста визначається окремо.
Якщо пацієнту зробили операцію –
лікарня отримає гроші.
Лікарні переходять на єдину електронну систему і медичну картку.
Перший етап медичної реформи провели у 2018 році. Тоді в Україні запровадили інститут сімейних лікарів та правила надання домедичної допомоги.

Здоров'я

Як швидко подолати
весняний авітаміноз

Навесні людський організм виснажений, йому бракує сил та енергії.
Брак сонячного світла, фізичного
навантаження та вітамінів призводить до головного болю, нудоти,
частих проявів застуди та інших
ознак весняного авітамінозу.
а нестачу вітамінів одразу реагує
волосся та шкіра, людина стає
дратівливою та невдоволеною, страждає від безсоння. Може навіть порушитись зір та координація рухів.
Можна довго перелічувати небезпечність авітамінозу, однак краще розібратися, чим зарадити цій недузі.
Насправді це зовсім нескладно.
Просто намагайтеся збагатити свій
раціон відповідними продуктами, які
швидко піднімуть стан вашого організму до позначки «добре»:
А – морква, квасоля, буряк і теляча
печінка.
В1 – гречка, свинина, вівсянка, горіхи
і рис.
В2 – молоко, мигдаль.
В3 – яйця, куряче м’ясо, чорнослив і сир.
В5 – цільнозерновий хліб, риба
В6 – висівки, пророщені зерна пшениці.
В9 – салат і зелені овочі.
В12 – кисломолочні продукти.
С – цитрусові фрукти, капуста, яблука,
ківі.
D – риб’ячий жир, гриби.
Р – печінка яловича, молоко.
Пам’ятайте, що овочі та інші корисні продукти не слід смажити та піддавати довготривалій термічній обробці
під час приготування.
Доволі популярні також і народні
засоби, які використовуються для подолання весняного авітамінозу: свіжовичавлений морквяний або гарбузовий сік, відвар шипшини та калини
теж будуть доречні.
Не забувайте про корисні прогулянки та фізичні вправи. Не перевантажуйте ще поки що слабенький
організм, почніть із зарядки, легкої
пробіжки.
Не варто замінювати вітаміни в овочах та фруктах на вітаміни в пігулках,
користь від яких невелика.
Підготувала
Тетяна Домарєва

Н

Суспільство
Найбільше християнське свято Великдень, Воскресіння Христове або Пасха,
цього року відбудеться 19 квітня. Проте вперше за досить великий проміжок часу українці масово не підуть святити традиційний великодній кошик,
адже це буде особливе Воскресіння Христове в один із найскладніших часів
сторіччя.

– Ніхто не знає, що буде через дватри тижні. Є небезпека, що саме пік захворюваності в Україні може бути на
Великдень. Поки зарано оголошувати, як
пройде свято. Ми звичайно надіємось на
краще. Тут ситуація дуже важка, з одного боку, нам хочеться, щоб Богослужіння
було і освячення також. А з іншого боку,
ми хвилюємось за людей, тому що не знаємо хто хворий, а хто ні.
Синод Православної Церкви України
має надати відповідне розпорядження.
Чекаємо. Думаю, воно буде ближче до свята, – прокоментував настоятель Андрій.
– Зараз всі уважно стежать за ситуацією,
і вважаю, приймуть правильне рішення,
щоб не наражати людей на небезпеку.
– Наразі церква працює?
– Церква відкрита кожен день.
Індивідуально можна зайти, помоли-

тися та поставити свічку. Коли великі
Богослужіння, наприклад в неділю, ми просимо, щоб не збиралось багато людей в храмі. Зараз практикуємо на сторінці нашого
храму у Фейсбук подачу повідомлень з іменами людей, яких ми згадуємо у молитві.
Люди сидять вдома, а ми за них молимось:
за здоров’я чи за спокій, це дуже допомагає
вірянам. Хто приходить на сповідь чи на
причастя, то просимо під час Богослужіння
стояти далеко один від одного та заходити
не більше десяти чоловік у храм.
Зараз ведуться трансляції з храмів по
неділях, можливо, віряни відчувають,
що це не те саме, як відвідати самому
Богослужіння, але зараз у світі така ситуація, що ми повинні зробити все, щоб
скоріше подолати вірус.
Пасха буде ще не одна. А ще потрібно розуміти, що Великдень не ради того,

щоб посвятити собі кошик з пасочкою,
це все супутнє цього свята, традиції. Так
що молимось і просимо Господа допомогти нам це пережити.
Релігійні організації України наголосили на необхідності залишатися вдома
і не наражати себе та інших вірян на небезпеку.
Настоятель храму Святої Праведної
Анни та Храму Успіння Пресвятої
Богородиці протоієрей Микола Киргін
закликає людей до стримування.
– Зараз триває Великий Піст і потрібно стримуватись в розвагах, щоб менше
людей збиралось на усілякі заходи та
зустрічі. Бажано, щоб цього не було і не
тільки через піст, а із-за карантину. Люди
повинні себе контролювати, і ситуація у
світі, напевне, нас цього навчить. І тоді,
можливо, ми і будемо служити Пасху, як
звикли. Але зараз потрібно тримати піст
та карантин. А якщо люди не хочуть дослухатись та виконувати не такі й тяжкі
обмеження, то я думаю, що наслідки нас
не оминуть.
Пасхальне Богослужіння звичайно
буде відбуватись, але відносно тих законів які прийняті в державі, – продовжує розповідь настоятель. – Зараз, якщо
прихожани мають бажання причаститись або висповідатись, це теж можливо,
але тільки дотримуючись норм карантину. Так тепер ми і служимо. Все залежить
від людей, цю хворобу переносимо ми і
тільки ми зможемо її побороти шляхом
покори.
Відтак сьогодні єдиним засобом затримування пандемії справді є тільки
жорсткий карантин – із закриттям зовнішніх і внутрішніх сполучень, припиненням роботи всього, що не є життєво необхідним, забороною будь-яких
зібрань, самоізоляцією вдома більшості
громадян (особливо – старших і тих, які
перебувають у групах ризику за показниками здоров’я).
Станом на сьогодні в Україні немає
розпорядження закривати храми, але
настоятелі усіх церков закликають вірян,
щоб вони залишались удома і молились
онлайн. Бо всі розуміють, що потрібно не
нашкодити один одному, і це дуже важливо. Просимо людей відповідально ставитись до закликів залишатись удома.
Ірина Паясь

ПОРАДНИК

Великодній стіл

Головні символи великого свята Воскресіння Христового – паска і фарбовані яйця. Крім того, у Великдень закінчується Великий піст, і тому для святкового столу зазвичай готують різні м’ясні страви: ковбаски, буженину,
холодець.
ПАСКА
Здобна і пишна паска, покрита білою
глазур’ю, з цукатами, горіхами, родзинками – головна страва пасхальної трапези. Це не просто здобний кекс, який
може спекти кожен. Паска, в першу
чергу, – символ Воскресіння Христа;
спогад про те, як Ісус Христос зібрався
з апостолами після свого воскресіння
– було прийнято, що на середнє місце
за столом не сідали, а ставили туди частину хліба. Значення паски символізує
перехід від Старого до Нового завіту.
Паски зазвичай печуть у Чистий четвер
і Велику Суботу.
КРАШАНКИ
Яйце – один з головних символів
Великодня. Його вручають всім гостям,
подають жебракам, беруть із собою до

церкви для освячення. Згідно з церковними правилами, фарбувати яйця
потрібно в Чистий четвер або Велику
Суботу.
У наші дні великодні яйця фарбують
як цибулевим лушпинням, буряковим
соком, так і промисловими барвниками.
Яйця краще вибирати однакової форми
і розміру, щоб вони гарно виглядали на
святковому столі. За бажання і творчої
фантазії яйця можна розмалювати великодніми символами чи звичайними
природними візерунками. Для тих, хто
не має хисту до образотворчого мистецтва, наша промисловість надає можливість придбати різноманітні наліпки.

СИРНА ПАСКА
Особливе блюдо із сиру, яке за традицією готується тільки раз на рік – на
свято Пасхи. Оригінальна форма паски
– усічена піраміда, що символізує Гроб
Господній.
Традиційно для приготування паски
використовувалася спеціальна розбірна дерев’яна форма, яку робили з дощечок, на внутрішньому боці яких вирізали літери «ХВ», що означають вітання
«Христос Воскрес!».
Крім того, на них також зображуються хрест, списи, палиці, пророслі зерна, паростки і квіти, які сим-

волізують страждання і воскресіння
Ісуса Христа. Ці малюнки і напис потім
друкуються на готовій пасці. Правда, в
сучасному світі паски роблять різних
форм, розмірів і з різними прикрасами.

БУЖЕНИНА
Одна з найпопулярніших страв – це
буженина зі свинини або телятини,
запечена в духовці. Для її приготування підходить тільки безкісткове м’ясо
високої якості, найкраще вирізка, окіст
або лопатка.
Запікати буженину потрібно досить
довго – від 50 хвилин до 1,5 години,
залежно від її ваги. Мінімальний час в
50 хвилин підходить, якщо ви готуєте
близько кілограма буженини.

ДОМАШНЯ КОВБАСА
Це ще одна традиційна страва Пасхи.
Для того щоб ковбаса була сухою, можна
додавати вершки, а м’ясо купувати більш
жирне. Під час вибору м’яса досить спробувати сало цієї свині: якщо воно гарне
і з тонкою шкіркою, з приємним ароматом і смаком, то і все м’ясо цієї свині
теж буде добре. Кишки для домашньої
ковбаси продають вже очищені і готові
до приготування. Їх потрібно замочувати в теплій воді за 20 хвилин до початку приготування. Спеції для домашньої
ковбаси краще брати свіжомелені. Вони
не встигають вивітритися і надають ковбасі особливий аромат і смак. Ковбаски
проколюють не дарма: так вони вийдуть
смачнішими і соковитими.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Великдень на карантині

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

зв’язку з епідемією коронавірусної
інфекції COVID-19 та запровадженням в Україні карантинних заходів,
надзвичайної ситуації до 24 квітня 2020
року, Президент України Володимир
Зеленський поспілкувався з главами церков щодо безпеки святкування
Великодня та проведення богослужінь.
Про це він повідомив головам ОДА та
міським головам обласних центрів на селекторній нараді.
«Керівники церков розуміють, що богослужіння можна проводити онлайн, у
вигляді відеоконференції. Якщо якийсь обряд вимагає присутності людей, то треба обмежувати кількість прихожан. Усі
очільники церков погоджуються з цим»,
– зазначив Володимир Зеленський.
На нараді розглянули можливість розміщення патрулів біля храмів та церков.
У разі великого скупчення людей вони
мають проводити бесіди з парафіянами
й роз’яснювати, що збиратися натовпами небезпечно не лише для них самих, а
й для здоров’я тих, хто навколо.
Однак Президент наголосив, що
найскладнішим залишається питання
Великодніх свят.
«Великдень зазвичай збирає у церкві
багато людей. Серед них і ті, хто приїхав з-за кордону. Тому зараз ми готуємо та вже скоро презентуємо проєкт
«Великдень вдома», який допоможе відсвяткувати це велике свято вдома, не
збираючись натовпами у церквах», –
сказав Глава держави.
Треба не забувати, що святкування
Великодня та проведення богослужінь
в умовах поширення COVID-19 може
бути небезпечним для вірян.
«Священний Синод Православної
Церкви України ухвалюватиме відповідні
практичні рекомендації для духовенства
і мирян, зокрема, про порядок звершення
богослужінь в ці дні, в міру наближення відповідного часу. Закликаємо всіх у
надії на Боже милосердя продовжувати
свої молитви до Господа про подолання
згубної пошесті та її наслідків», – ідеться в повідомленні Православної церкви
України на її офіційній сторінці.
Настоятель бучанського Храму Святого
Апостола Андрія Первозваного отець
Андрій Галавін прокоментував журналістам «БН» своє бачення ситуації:

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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Прикрашаємо двір і будинок
Войтенко Ларису Леонідівну,

заступника начальника фінансового управління —
начальника бюджетного відділу
Бучанської міської ради

Створити святковий декор власної оселі до одного з найбільших церковних свят можна з матеріалів, які маємо під рукою. Творчість, політ фантазії, гарний настрій і кілька ідей, які ви можете
запозичити з фотографій, які ми публікуємо.

Бєлякова Максима Сергійовича,
начальника юридичного відділу
Бучанської міської ради

Новиченка Анатолія Петровича,
в.о старости Луб’янківської сільської ради

Нестеренко Віту Петрівну,

головного спеціаліста
організаційно-контрольного відділу

Музику Наталію Іванівну,
спеціаліста І категорії відділу
реєстрації місця проживання

Ямненка Олександра Вікторовича,
депутата Бучанської міської ради

Хуторянську Ніну Віталіївну,
депутата Бучанської міської ради

КВІТИ

Фестиваль тюльпанів
у вас вдома
З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

Весняна краса онлайн – королівський парк квітів
у Нідерландах проведе фестиваль тюльпанів у
незвичному режимі.

ПОРАДИ
Сади мали відкритися для відвідувачів цього тижня
і пропрацювати до травня. За цей час прекрасні квіти
встигло б побачити близько мільйона людей. Утім, карантин у Нідерландах триватиме до початку червня.
Аби потішити відвідувачів, королівський парк квітів
Кекенгоф проводитиме онлайн-тури і регулярно розміщуватиме відео на своєму сайті:
https://keukenhof.nl/en/nieuws/keukenhof-virtuallyopen/

Тож долучайтесь до перегляду! Повірте, це неймовірна краса, яку дійсно потрібно побачити!

Головний редактор: Ірина ЛЕВЧЕНКО
Адреса редакції: 08292, Буча,
вул. Києво-Мироцька, 104-б,
тел.: (04597) 48-305; (098) 468 14 96.

Чим корисні спеції та прянощі для здоров’я

Прянощі і спеції – це не тільки популярні ароматні добавки до різних страв. Сучасна наука тільки починає відкривати, наскільки вони корисні для здоров›я. Прянощам завжди приписувались особливі
властивості — від цілющих до чаклунських. І в цьому є істина, адже спеції здатні вилікувати деякі
хвороби, а процес приготування страв — схожий на магічний ритуал. Якими саме властивостями наділена кожна окрема спеція досліджували журналісти «БН».
Коріандр прискорює процес травлення і діє заспокійГірчиця, перець чилі і хрін — прискорення
ливо при розладах (диспепсії), спазмах у животі, діареї і
обміну речовин
метеоризмі. Він має сечогінні властивості, а також може
Такі пікантні продукти, як гірчиця, перець
регулювати тиск крові. У рослини їстівні всі частини:
чилі і хрін, створюють для тіла термоможна використовувати зерна і/або листя для пригогенний ефект: прискорюють метаболізм і піднімають темтування їжі, а також заварювати чай з листя. Для цьопературу тіла. А це сприяє
го прокип›ятіть листя протягом 5 хвилин і процідіть. У
зниженню ваги. Так що є
цей відвар можна за бажанням додати мед.
сенс додавати до їжі гірКористь імбиру важко переоцінити. Кореневище
цієї рослини має протизапальні та антиоксидантні
чичні зерна або гірчичний
властивості, а також стимулює вироблення травних
порошок. Але сподіватися,
ферментів і жовчі. Ви можете використовувати його
що схуднете тільки із-за цих
під час приготування багатьох страв і напоїв і навіть
спецій не варто.
додавати в смузі.
Коріандр, фенхель, імбир — поліпшення
травлення
Чорний перець, куркума —
Від роботи травної системи залежить дуже багато в підвищення імунітету
нашому тілі. Адже правильне розщеплення їжі і засвоЧорний перець містить речовину пиперин, має виєння її впливає в кінцевому підсумку ражені антиоксидантні властивості. Пиперин зв›язує
на весь організм.
рецептори імунних клітин і підвищує загальну життНаприклад, фенхель стимулює єстійкість клітин. Зокрема, чорний перець підвищує
травлення і правильне засвоєння біодоступність інших поживних речовин.
їжі. Рослина цілком їстівна і додає
В куркумі міститься жовтий пігмент куркумін, вона має
їжі лакричний аромат. Він має влас- антиоксидантні і протизапальні властивості. Успішно ботивість зменшувати спазми, тому реться з інфекціями, вбиває грибки і ракові клітини, поефективний при дитячих кольках, кращує здоров›я ротової порожнини і підтримує роботу
печії, нетравленні і слизовому імунної системи. Куркума засвоюється набагато краще в
коліті. А ще полегшує симптоми поєднанні з чорним перцем і кокосовим маслом.
ПМС.
Продовження у наступному номері «БН»
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