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Увага!

Читання

зверніть увагу

ПОРАДИ

Шахраї називаються
податківцями і
вимагають гроші

Бестселери
дитячих
книжок

Для першачків
і їхніх батьків

Вчимо дитину
розмовляти
правильно

Стор. 4

Стор. 7

Стор. 9

Головна тема

Громада добра і взаємодопомоги
У сьогоденні ми маємо загрозу смертельної хвороби,
загальнодержавний карантин, можливість економічного спаду і невизначеність у майбутньому. І хоча
зараз доволі тяжкий час, у Бучанській об’єднаній
громаді все одно знаходять можливість допомагати.
правління праці і соціального захисту працює із подвійною силою, адже саме вони опікуються малозабезпеченими й тими, хто опинився у скрутних умовах.
Бучанський міський голова Анатолій
Федорук звертається з проханням до депутатів і в.о. старост населених пунктів, і
вони відразу реагують й активно вишукують тих, хто не перебуває на
обліку в УПСЗН, але в цей складний період потребує допомоги.
Спільно відновлюємо інфекційне відділення лікарні, купуємо
вкрай необхідні апарати штучної
вентиляції легень.
Соцпрацівники,
депутати,
активісти доставляють по домівках продуктові набори,
пасочки до свята. Волонтери
поспішають до кожного з масками і антисептиками.
Звичайно, ніхто не забуває
про воїнів, які захищають

Ковток повітря

Стор. 11
АКТУАЛЬНО

У відремонтоване і відкрите нещодавно спільними зусиллями інфекційне відділення доставлено
новий апарат німецького виробництва для штучної вентиляції легенів.

У

З
країну на сході, й до них прямують посилки із смаколиками та всім необхідним. А сталася у житомирських сусідів
біда – згоріли будинки, вже і їм збираємо допомогу.
Бучанська громада – громада добра. Разом ми сильні у
біді, а тому обов’язково все здолаємо й будемо щасливі у
прийдешньому завтра.

абезпечити лікарів-реаніматологів необхідним обладнанням для лікування хворих на коронавірус
вдалося завдяки об’єднанню зусиль генерального директора Благодійного фонду «Твоя опора» Валерії
Татарчук, народного депутата Ольги ВасилевськоїСмаглюк та Бучанської міської ради.
«Закупівлі обладнання для лікарень за кошти обласних бюджетів (серед якого й апарати штучної вентиляції легень) даються «проблематично і тяжко» – це
визнав заступник міністра охорони здоров’я Віктор
Ляшко.
Закінчення на стор. 2.

ВАЖЛИВО

В Україні до 11 травня продовжили дію
карантинних обмежень
Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів
України у зв’язку з поширенням COVID-19.

З

а словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, в уряду є чіткий план
виходу з карантину.
«План складається з 5 етапів. Є стартова точка реалізації цього плану. Ми її умовно можемо назвати день «К», тобто, день кінця карантину.
Початок реалізації нашого плану зможемо запустити за умови сприятливої епідемічної ситуації. За нашими прогнозами, цей день мав би настати
11 травня. Тому сьогодні будемо продовжувати карантин до цієї дати»,
– пояснив Денис Шмигаль.
За його словами, для початку виходу із карантину протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання в країні має не змінюватися, коливатися в межах плюс-мінус 5%.
«Друга умова – лікарні, заповнені пацієнтами з COVID-19 менше ніж на
50%. Після цього йдемо дорожньою картою виходу із карантину і реалізовуємо наступні 4 етапи», – додав він.
За оцінкою Міністерства охорони здоров’я піковий період захворюваності на коронавірус очікується на початку травня.
На нараді під головуванням Президента України Володимира
Зеленського щодо подолання епідемії хвороби розглядали різні можливості пом’якшення карантину заради психологічної підтримки громадян та
запуску економіки.
«Люди мають розуміти, чи можна буде гуляти в парках, коли працюватимуть перукарні, нотаріуси, адвокати та інший бізнес. Я знаю, що
для підтримки форми хочуть тренуватися олімпійці. Усі люди повинні
мати чітке бачення, як і коли може пом’якшуватися карантин», – сказав
Володимир Зеленський.
Прем’єр-міністр зазначив, що для початку потрібно пом’якшувати карантинні заходи на некритичних об’єктах інфраструктури, які можуть
відіграти роль у стабілізації економіки.
Він також наголосив, що Україна вчасно запровадила карантин і завдяки цьому поки вдається уникнути критичної ситуації з кількістю хворих.

Стор. 2.
На часі

У новій гімназії
будівельні роботи
завершено на 90-95 %

Таку інформацію повідомив Олег Цимбал,
керівник відділу освіти БМР, на виконкомі
Бучанської міської ради. Зараз очікуються надходження для придбання меблів та
іншого необхідного обладнання.
а словами Олега Цимбала, на 1 вересня 2020
року передбачається набір у близько десяти
класів, 3-4 першачків та по два – других, третіх
і четвертих класів. А тим самим зменшиться

З

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

навантаження на бучанські школи №№ 1, 4 і 5.
До речі, класи для першачків майже укомплектовано.
Закінчення на стор. 2.
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Актуально
НА ЧАСІ

Саме тому в Бучанській міській раді вирішили не чекати і приймати управлінські дії задля розв’язання проблеми: на придбання двох апаратів було
виділено кошти з місцевого бюджету, ще два (один з яких уже надійшов) – як
благодійна допомога.

У новій гімназії будівельні
роботи завершено на 90-95 %
Закінчення.
Початок на стор. 1.

Б

учанський
міський
голова
Анатолій Федорук озвучив питання, яке цікавить багатьох жителів:
– Враховуючи, що найближчим часом Бучанська українська гімназія буде
функціонувати у новому приміщенні,
батьки, старші діти яких вже навчаються у гімназії, у порушення територіальності забажають віддати у цей
заклад освіти менших діточок.
Начальник відділу освіти БМР Олег
Цимбал відразу дав заспокійливу відповідь:
– Це передбачено законодавством і
прописано у проєкті рішення. Тож таке
бажання батьків можна вирішити.

ПОРАДИ

Як убезпечити себе
від смогу
З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

Ковток повітря

Міністр охорони здоров’я України
Максим Степанов дав українцям
поради, як уникнути негативних
наслідків для здоров’я в умовах
забрудненості повітря через смог,
який спостерігається над Київщиною внаслідок спалювання сухої
трави та сміття на території приватних домогосподарств, а також
пожеж на території Київської та
Житомирської областей.

«С

мог, дим у повітрі може викликати головний біль, кашель,
труднощі з диханням та подразнення очей. Тому в нас є кілька порад, як
уникнути негативних наслідків для
здоров’я в цих умовах. По перше, ми
рекомендуємо якомога більше часу проводити вдома, пити 2-3 літри води
на добу, не відкривати вікна та проводити вологе прибирання», – заявив
Максим Степанов.

Закінчення. Початок на стор. 1.
– Такий алгоритм об`єднання зусиль
допоміг не втратити час і продовжити
укомплектувати відділення необхідною
апаратурою, – коментує Бучанський
міський голова Анатолій Федорук. –

Медики наголошують, що штучна вентиляція легень може мати вирішальне
значення, тому завдання у найкоротший
термін забезпечити обладнанням відділення стало чи не найпріоритетнішими
у подоланні поширення хвороби.

З

абезпечення медичних установ
Бучанської ОТГ всім необхідним
для подолання коронавірусу стали питанням номер один для влади, депутатського корпусу, членів виконкому, громадських та благодійних організацій.
−− 1 млн 800 тис. грн надано з міського
бюджету на реконструкцію інфекційного відділення;
−− 2 апарати штучної вентиляції легень
місто закуповує і стільки ж очікує
гуманітарної допомоги;
−− 120 експрес-тестів вже придбано,
закупівлі тривають;
−− 20 тисяч масок, 2 тисячі респіраторів, 145 захисних костюмів, 12 тисяч
пар рукавичок, 55 бактерицидних
ламп, 1300 літрів деззасобів придбано, закупівлі тривають;
−− 1 млн 280 тисяч гривень виділено
для придбання засобів захисту;
−− 311 тисяч гривень спрямовано на
фінансову підтримку персоналу
екстреної допомоги (зокрема, по
10 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги 25 працівникам
екстреної медичної допомоги).
Апарат уже готовий стати «до бою» у
порятунку хворих, яким буде необхідне
таке лікування.
Наступного тижня чекаємо на поставку ще одного апарата.
Пресслужба БМР

Реформа

Більшість керівників громад підтримують
центр району в Бородянці

Місто Ірпінь та селище Бородянка наразі борються за звання райцентру
субрегіонального рівня, і більшість керівників нинішніх районів, а також
створених та майбутніх об’єднаних територіальних громад, обирають
саме Бородянку.
е найбільш рівновіддалений від усіх
населений пункт з огляду транспортного сполучення, де можна налагодити всі
необхідні сервіси, зекономивши в бюджеті
області 150 мільйонів гривень.
Про це пише видання «КиевВласть»,
яке опитало голів районів та селищ майбутнього укрупненого району: https://bit.
ly/borodyanka_irpin.
За перенесення центру нині виступають
не лише депутати Бучанської міської ради, наполягає на тому, що новий центр може
а голова Гостомельської селищної ради бути лише в них.
Юрій Прилипко, голова Бородянської ОТГ
Позиція Бучанського міського голови
Олександр Сахарук, депутати Макарівської Анатолія Федорука – в межах реформи має
та Бородянської районних рад, голова розвиватися не лише передмістя столиці,
Пісківської ОТГ Анатолій Рудниченко.
а й середньо віддалені від Києва населені
Водночас керівники Іванківського та пункти, зокрема, такі як Бородянка. Адже
Поліського районів все ще обговорюють саме на це спрямована реформа децентраце рішення, хоча й погоджуються, що з лізації. При цьому він підкреслює, що інточки зору зручності добирання та ло- тереси простих мешканців Бучі та Ірпеня в
гістики Бородянка їм таки ближча.Тоді цьому випадку не постраждають, адже всі
як Вишгород хоче запропонувати зроби- місцеві та загальнодержавні сервіси мають
ти центр району в їхньому місті, а Ірпінь надаватися в межах новостворених ОТГ.

Ц

«Субрегіональний рівень – це зовсім інша
компетенція і громадянам їхати до центру за отриманням якихось послуг не потрібно – все надаватиметься на місцях в
громадах.
З точки зору логістики, а не політики, яку приплітають опоненти, більш
правильно, якщо ми не збільшуватимемо
транспортне навантаження в бік Києва,
а навпаки, розвантажимо», – коментує
Анатолій Федорук.
Щодо територіальної доступності, то
її нова влада обіцяє подолати за рахунок
надання всіх адмінпослуг в електронному
вигляді і відкриттям сервісних центрів на
місцях.
Тому транспортної проблеми в цьому
питанні взагалі не існує. Має бути доступність до лікарень, тих же пенсійних фондів, які обіцяють зробити локальними по
великих селах і містах.
Нагадаємо, що підготовлений Київською
облдержадміністрацією проєкт адмінтерустрою субрегіонального рівня передбачає
розподіл нашої області на п’ять районів замість нинішніх 25-ти.
Серед
одиниць
субрегіонального рівня було визначено Ірпінський
(Бородянський) район у складі об’єднаних тергромад: Боярської, Бучанської,
Бородянської, Вишгородської, Гостомель
ської, Іванківської, Ірпінської та Поліської.

ДЕЗІНФЕКЦІЯ
Серед інших рекомендацій, озвучених міністром, є такі:
−− обмежити перебування на вулиці;
−− утриматися від фізичного навантаження на відкритому повітрі;
−− щільно зачиняти вікна та двері;
−− за можливості користуватися системами кондиціонування та очищення повітря;
−− проводити вологе прибирання у
житлових приміщеннях;
−− збільшити споживання рідини до
2-3 літрів на день.
Як наголосив міністр охорони здоров’я, посилаючись на дані Державної
служби з надзвичайних ситуацій, смог
над Київщиною не несе хімічної та
радіологічної загрози, а радіаційний
фон по м. Києву та Київській області у
межах норми та не перевищує природних фонових значень.

Захист
перш за все

У всіх багатоповерхових житлових будинках Бучанської міської
об’єднаної територіальної громади з першого по останній поверхи
проведено дезінфекцію. Таку ініціативу Бучанського міського голови
Анатолія Федорука успішно виконали працівники управління житлово-комунального господарства
БМР за допомогою команди ТОВ
«Укрекобіологія».

Ш

ість бригад старанно працювали
6 днів на тиждень по 8 годин, аби
якнайшвидше зробити цю необхідну
роботу.

«Завдяки злагодженій роботі керівників управляючих компаній, мешканців будинків нам вдалося закінчити роботи на тиждень раніше запланованого

графіку, – зазначили на сторінці УЖКГ.
– Але, ми не зупиняємося і в подальшому й далі працюватимемо над захистом
жителів громади».

Єдина родина
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«Традиція є традиція! За підтримки Анатолія Федорука та Бучанської міської ради «Відгук» знову проводить акцію «Великодній подарунок», – зазначили у громадській організації інвалідів.
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«Великодній подарунок»

ДОПОМОГА

Пасхальний
маршрут добра

І знову наші соціальні працівники
поспішали до тих, хто потребує їх
підтримки, і напередодні свята розвезли подарунки до Великодня.

П

асхальний маршрут допомоги
продовжив започатковану багато
років тому акцію із підтримки тих, хто
опинився у складних життєвих умовах:
самотні, одинокі, малозабезпечені, які
потребують допомоги у цей непростий
для кожного з нас час отримали пасхальний набір відповідно до програми
«З турботою про кожного».

130 подарунків отримали:
−− сім’ї, де двоє і більше людей з інвалідністю.
−− люди похилого віку з інвалідністю.
−− люди з першою групою інвалідності.

Серед тих, хто отримав великодні подарунки, – члени сімей загиблих учасників АТО/ООС, а також ті, хто опинився за межею бідності.
Підопічні територіального центру Управління соцзахисту із Бучі,
Гаврилівки, Блиставиці та Луб’янки,
пільгові категорії з усіх населених пунктів Бучанської ОТГ зустріли величне
пасхальне свято із пасочкою та іншими
смаколиками, з вітаннями і впевненістю, що вони не забуті, що їх поважають і пам’ятають.
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Добра справа

−− учасники проєкту «Школа самостійності».
−− активні члени «Відгука», завдяки
яким організація має розвиток.

Волонтери: «Щоб в нашому місті було
більше добра»
З кожним днем ГО «Я – Бучанець»
отримує все більше запитів від тих,
кому потрібні антисептики і маски.

І

щоранку волонтери починають день з
того, щоб об’їхати маршрут, який складає координаторка Євгенія Спасова: різні мікрорайони Бучі та населені пункти
нашої дружньої Бучанської об’єднаної
громади.
Засоби захисту передають стареньким
і малозабезпеченим – всім, хто опинився
у скруті.
«Ми продовжуємо отримувати нові
запити, і поки наші волонтери працюють, закликаємо вас залишатися вдома
і берегти себе та рідних!» – наголосили
волонтери «Я – Бучанець».

На часі

Кладовища закрито
для відвідування на час дії
карантину

З

метою забезпечення безпеки і здоров’я
громадян, відвернення загрози та запобігання поширенню коронавірусної
хвороби COVID-19 члени Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
(ПТЕБНС) вирішили негайно та до покращення епідемічної ситуації закрити
для відвідування кладовища на території
Київщини, окрім проведення поховань.

Н

апередодні свят партнер організації
Сергій Урбан та його група «Добре
діло» підтримали дружин і родини загиблих героїв, які проживають у Бучі.
Валентина Буяло, дружина бучанця, який загинув в АТО/ООС, написала
щиру подяку за допомогу продуктами. А
також виявила бажання долучитися як
волонтерка до руху «Я – Бучанець».
Валентина нині виховує сина нашого героя Василя Фіцкалинця – снайпера
развідвзводу 53-ї бригади, старшого сержанта, багатодітного батька, добровольця, який загинув у бою в Зайцевому в
2016 році.
«Хочемо, щоб у складні часи в нашому
місті було більше добра та щасливих людей» – наголосили волонтери.
Долучитися до організації можна,
заповнивши анкету на сайті http://yabuchanec.com.ua/.

Таке ж рішення Бучанської міської комісії ПТЕБНС від 18 квітня 2020 року: відвідування кладовищ не забороняється лише
у випадку обряду поховання.
Кожен із нас повинен зрозуміти, що
дотримання норм, які можуть врятувати
життя нам і нашим близьким – є пріоритетними в нинішніх умовах.
Святі отці кажуть – найбільше, що ми
можемо зробити для тих, хто відійшов у
вічність, це молитися за них та подавати
милостиню нужденним.
Поминальні дні з 25-26 квітня перенесено
на Троїцьку поминальну суботу 6 червня. І
ми разом зі священнослужителями та рідними зможемо відвідати могили покійних
та помолитися за їхні душі на кладовищах.

Великдень у Ворзелі цього року
особливий

Усі ми залишаємося вдома, щоб подолати небезпечну інфекцію та вийти з
карантину. Настоятелі наших трьох храмів організовують служби онлайн.

У

санаторії «Україна» вже тиждень на
обсервації перебувають 113 українців, які повернулися з Еміратів і до яких
прикута увага всієї країни.
«Святкові кошики для наших гостей
у Михайлівському Золотоверхому соборі Києва напередодні освятив особисто
Владика Епіфаній, і всі їх вже передали людям, щоб і в них було справжнє свято», –
розповіла на своїй сторінці Ворзельський
селищний голова Лариса Федорук.

Вона подякувала ПЦУ та Митрополиту
Епіфанію, а також волонтерам, що доставили подарунки з Києва у Ворзель.
Мешканців Ворзеля, які цього потребують, також підтримали: їм доставили
продуктові набори.
Якщо ж ви знаєте про сусідів, які потребують підтримки, але досі не потрапили у списки, повідомляйте за тел.
46444. Ворзельська селищна рада неодмінно знайде спосіб їм допомогти!

ДОВКІЛЛЯ

Висадка дерев
на Склозаводській

Зелені насадження позитивно
впливають на клімат. Перш за все,
вони слугують резервуарами для
чистого повітря. Крони дерев не
лише дають тінь, захищаючи людей від прямих сонячних променів,
але й поглинають до 25% звукової
енергії, створюючи для мешканців
міста комфортні умови проживання, сприятливо впливають на організм, фізичне і психічне здоров`я.

О

скільки потреба в створенні та
оновленні зелених насаджень у
громаді є постійною, і це передбачено
стратегією розвитку Бучанської ОТГ,
тож заплановані роботи з посадки кленів тривають на вулиці Склозаводській.

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

Благодійність

№ 16 від 23 квітня 2020 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

4

Актуально
вакансії

Ринок праці під час
карантину

Міністерство економіки разом із
Державною службою зайнятості
повідомили, які ж професії найпопулярніші в Україні на даний час.

Н

айбільші шанси нині знайти роботу в тих сферах, які особливо
важливі під час карантину:
• сільське і лісове господарство. Це
пов’язано з початком весняно-польових робіт. Роботу пропонують
агрономам, трактористам, робочим
з комплексного обслуговування
сільськогосподарського виробництва.Торгівля та послуги, які не потрапили під заборону (продавець
продовольчих товарів, касир, кухар, прибиральник, робітник з благоустрою);
• логістика (кур’єр, водій, вантажник, підсобний робітник, укладальник-пакувальник,
завідувач
складу);
• охорона здоров’я та соціальна допомога (медсестра, соцпрацівник);
• правопорядок (охоронець, сторож).
Є також вакансії для професіоналів
і фахівців з досвідом роботи – бухгалтерів, обліковців, лікарів, а також для
кваліфікованих робітників – електрогазозварників, дорожніх робітників,
слюсарів-ремонтників та електромонтерів.

УВАГА!

Шахраї називаються
податківцями і вимагають гроші
На Київщині активізувалися аферисти, які телефонують суб’єктам
господарювання, представляються
керівниками податкової служби і
вимагають перерахувати кошти на
банківські рахунки. Про це повідомляє управління з питань запобігання
та виявлення корупції ГУ ДПС у Київській області.

З

а їх інформацією, невстановлені особи телефонують з номера
095 444 67 66. Такі дії кваліфікуються як
шахрайство та умисна дискредитація податкових органів.
«Ми звертаємося до платників податків з проханням перевіряти інформацію
та не перераховувати кошти! – наголошують у ДПС. – У разі, якщо ви отримали такий дзвінок, звертайтеся до нас
за номерами телефонів 044 200 37 93 та

Ремонтнi
послуги
ЗАМОВЛЯЙТЕ роботу+матеріали

044 200 37 50, а також до підрозділів
Національної поліції за номером телефону 102».
Всі новації у податковому законодавстві та
основні вимоги застосування норм
Податкового кодексу України
доступні також на офіційній сторінці податкової
служби у Facebook https://
www.facebook.com/tax.
kyiv.oblast/.

Аферисти у всесвітній павутині
За період дії карантинних заходів
в Україні рівень шахрайства в інтернеті збільшився на 15%. Як інформує
пресслужба Офісу Президента, про це
Володимиру Зеленському доповіли представники Національної поліції.
Загалом через карантин рівень злочинності скоротився, однак активізувалися

онлайн-зловмисники, які намагаються
організувати фальшивий продаж засобів
захисту.
«Українцям треба бути особливо обережними та купувати продукти, речі і
засоби захисту на перевірених сайтах,
а всі онлайн-платформи брехунів треба
закривати», – зазначив глава держави.

Здоров’я

зi знижкою до 20%.
РЕМОНТИ БУДИНКIВ, КВАРТИР пiд ключ.
Перепланування. БУДIВНИЦТВО – будинки,
прибудови, павiльони, гаражi, навiси,
альтанки. Банi, паркани.
ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ пiд ключ. Мансарднi дахи.
УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинкiв.
Тел.: (096) 9721514, (066) 8393483

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

онлайн-школа

Безкоштовно вчимося
надавати першу допомогу

Навчання пройдуть у форматі відео-
занять на YouTube-каналі First Aid &
Special Training FAST.
олучитися може кожен охочий, незалежно від рівня кваліфікації, адже
заняття розраховані як для новачків, так
і для людей, які прагнуть відновити свої
знання та навички.
«Медична система перевантажена через поширення коронавірусу. Боротьба з
COVID-19 стала пріоритетною для всієї
країни. Ми розуміємо це і хочемо допомогти людям стати більш підготовленими до ситуацій, які загрожують життю, – пояснює Федір Сердюк, засновник
компанії FAST, яка проводить тренінги з
меддопомоги для великих компаній.
Пандемія не скасовує, а навпаки збільшує ризики здоров’ю. Травмування,

Д

серцевий напад, втрата свідомості – як
реагувати на ці ситуації, щоб врятувати
життя людини, поки швидка їде за викликом? Користуючись вимушеною перервою, ми залюбки ділимося знаннями
з усіма українцями, які хочуть оволодіти
навичками першої допомоги».
Заняття відбуватимуться за розкладом: понеділок, середа, п’ятниця о 18:30.
Кожна трансляція триватиме близько
30 хвилин. Інформація буде подаватися у
доступній та інтерактивній формі.
Долучитися можна в будь-який час.
Для тих, хто прийшов не з першого заняття, будуть записи попередніх уроків.
Для участі необхідно заповнити форму.
Учасники онлайн-школи, які успішно
пройдуть навчання, по завершенню отримають сертифікат.

АКЦІЯ

Великодній кошик для захисників

Попри карантин і всі супутні проблеми, неможливість, як торік, разом зустрітися на Київській площі Бучі і зібрати допомогу нашим воїнам, Бучанська громада активно долучилася до акції «Пасхальний благовіст».
О «Бучанська варта» доповіла:
все, що благодійники принесли,
запакували і відправили для наших
Захисників на фронт. Тож «Пасхальний
благовіст» сьомий рік поспіль поспішає
до наших воїнів-Героїв
«Багато смаколиків, чай, кава, засоби
особистої гігієни (захисні маски багаторазового використання, дезінфікатори, медичні рукавиці, мило, серветки
тощо), поліетиленова плівка (ціна 600
грн за 100 кв.м рукава – сплачено за
Ваші пожертви), цвяхи, паски та тижневик «Бучанські новини» (бо там служать
наші земляки), – розказали волонтери.
На пожертвувані Вами кошти купили
ще пасочок та оплатили доставку у райони Авдіївки та Маріуполя, Донецької
області (ООС).
«Дякуємо щиро КОЖНОМУ, хто доВеликі і важкі посилки попрямували поміг усім необхідним, та взяв участь
«Новою Поштою» до Роти Вогневої під- у благодійній Акції «Пасхальний благотримки 25-го МПБ «Київська Русь» та віст» в непростий час карантину у наморякам ВМС ЗСУ Ударної групи кора- шій громаді міста Бучі і МОТГ», – напиблів в Азовському морі.
сала «Бучанська варта».

Г

Дуже хитрий вірус

Вірусологиня Альбіна Мельник розповіла про коронавірусну інфекцію.
Вона зазначила, що COVID-19 є незвичайним вірусом.

«Ц

е дуже хитрий вірус. Він уже в
клітинах людини оточує себе
вакуолями (простір в центральній частині клітини, наповнений клітинним
соком), які захищають його від впливу
ззовні. На вірус у такому випадку навіть інтерферон не діє. Там вірус розмножується, і поки звідти не вийде,
його виявити неможливо. Тобто інфекція в організмі є, але виявити її ще не
можна», – сказала Альбіна Мельник.
Італійські науковці з Університету
Верони дійшли висновку, що у разі важкої форми захворювання коронавірус атакує гемоглобін в еритроцитах і робить їх
нездатними транспортувати кисень до
клітин. У таких випадках штучна вентиляція легенів марна. Дослідження показали, що рівень гемоглобіну був значно
знижений у пацієнтів з важчою формою
захворювання в порівнянні з тими, у кого
вона перебігала легше або безсимптомно.
Науковці проаналізували дані 1210 пацієнтів з COVID-19, у 224 з яких хвороба
протікала важко. Таким чином прогресувальне зниження концентрації гемоглобіну може відображати прогресування
клінічного погіршення. Середньозважена
різниця між важкими і легкими хворими
склала -7,1 г / л. COVID-19 атакує гемоглобін в еритроцитах і робить їх нездатними транспортувати кисень до клітин.
Як відомо, одним з найбільш серйозних ускладнень COVID-19 вважається
гострий респіраторний дистрес-синдром, який виникає, коли рідина накопичується в легенях і кисень не може
потрапити в кров, що утруднює дихання
пацієнтів. Нові дані можуть змінити клінічні рекомендації для лікування хворих
коронавірусом. Можливо, замість штучної вентиляції доцільніше застосовувати
трансфузію (наприклад, переливання
крові або еритроцитів), щоб запобігти
розвитку важкого стану і смерть.

Специфіка Covid-19 –
це атака на ваші легені
Порушуючи карантин, ви не тільки себе наражаєте на небезпеку, а й своїх близьких та рідних.
Адже з цим вірусом краще не
жартувати. Специфіку дії коронавірусу дослідили УНІАН.

В

ірус потрапляє в організм через
слизові оболонки – очі, рот, ніс.
А пробравшись в середину змушує
клітину працювати на себе. І вона,
замість звичного життя, починає як
ксерокс штампувати копії окупанта.
Коли тисячі копій вірусу уже не
вміщаються в середині, клітина буквально лускає. І тепер вже тисячі
нових вірусів проникають у тисячі
нових клітин, аби клонувати собі
мільярди копій. Саме на цьому етапі
вмикається наша імунна система.
У 80% інфікованих вірус мине,
як ГРВІ або грип. Але у 20% інфікованих імунна система дасть збій.
Цей вірус незнайомий нашій імунці, і вона виробить занадто багато
антитіл та почне атакувати все, що
їй здасться небезпечним. Навіть незаражені клітини. І замість локального запалення, буде глобальне і
неконтрольоване. Воно призведе до
появи надмірної кількості рідини,
яка почне заповнювати легені, блокуючи потрапляння кисню в кров.
На цій стадії без госпіталізації не
обійтися. Це – важкий стан. І таких
заражених – 15%.
Залишайтеся вдома та бережіть
себе!
Тетяна ДОМАРЄВА
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Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:
20 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,11:50,12:20,12:35,13:10,4:20
«Любий, ми переїжджаємо».
13:40 «Одруження наослiп 5».
15:35 «Свiт навиворiт 9: Японiя».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Кухня».
21:45 Т/с «Матусi». (12+).
22:45 «Грошi».
0:00 «Дубiнiзми».
0:20 «Голос країни 10».

Iнтер

3:10 «Щоденник вагiтної».
3:55 «Орел i решка. Курортний
сезон».
4:35 «Україна вражає».
5:00 «Телемагазин».
5:30,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,18:00,1:40 «Стосується кожного».
11:10,12:25 Х/ф «Полiцейська
iсторiя».
13:50 Х/ф «Хто є хто?» (16+).
15:55 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Добровольцi». (12+).
23:50 Х/ф «Любов без меж».

ICTV

4:55 Скарб нацiї.
5:05 Еврика!
5:10 Служба розшуку дiтей.
5:15 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
6:00 Громадянська оборона.
6:45 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:10,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10,13:20 Х/ф «Мерлiн».
12:45,15:45 Факти. День.

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:10 Божевiльна зiрка.
11:00 Х/ф «Нiккi, диявол
молодший». (16+).
12:40 М/ф «Бридкий я».
14:10 Х/ф «Темна вежа». (12+).
16:00 Х/ф «Гарi Поттер i таємна
кiмната».
19:00 Вiд пацанки до панянки. (16+).
21:20 Х/ф «Таксi». (16+).
23:10 Х/ф «Дiвчина моїх жахiв».
(18+).
1:10 Т/с «Київ вдень i вночi». (16+).
2:10 Служба розшуку дiтей.
2:15 Зона ночi.
4:10 Абзац.

СТБ

7:10 Х/ф «Маска Зорро».
9:55 Неймовiрна правда про зiрок.
11:50 Слiдство ведуть екстрасенси.
(16+).
12:45,14:50 МастерШеф. (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
16:00 Хата на тата. (12+).
18:00 СуперМама.
18:55 Один за всiх. (16+).
20:15,22:45 Т/с «Акушерка». (12+).
22:55 Т/с «Лист очiкування». (16+).
1:00 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.
(16+).
2:55 Найкраще на ТБ.

Канал «Україна»

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

Вівторок, 28 квітня

UA:Перший

6:00 М/с «Листи вiд Фелiкса».
6:30,7:05,8:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,8:55,13:00,15:00,18:00,21:0
0,23:15,2:30,5:20 Новини.
9:00 Т/с «Полдарк». (16+).
10:00 Всеукраїнська школа онлайн.
Українська лiтература.
10:35 Всеукраїнська школа онлайн.
Фiзика.
11:05,12:15 Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка.
11:10 Всеукраїнська школа онлайн.
Iсторiя України.
11:45 Всеукраїнська школа онлайн.
Бiологiя.
12:20 Всеукраїнська школа онлайн.

Відповіді
на сканворд
у № 15

Географiя.
13:10,15:10 «На Карантинi»:
марафон.
16:20,0:30 Телепродаж.
16:50 Д/с «Суперчуття».
17:30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18:20,3:00 Тема дня.
19:20 Д/с «Боротьба за виживання».
19:55 Д/с «Свiт дикої природи».
21:35,23:55,5:50 UA:Спорт.
21:45 Нашi грошi.
22:15 Святi та грiшнi.
0:00 #@)?$0 з Майклом Щуром.
(16+).
3:55 Спiльно.
4:25 UA:Фольк. Спогади.

Канал «1+1»

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

Iнтер

3:10 «Щоденник вагiтної».
4:25 «Україна вражає».
4:55 «Телемагазин».
5:25,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
(12+).
13:50,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,19:00,1:45 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Добровольцi». (12+).
23:50 Х/ф «Любов без меж».

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.
11:20,13:15 Х/ф «Снайпер 4». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:45 Х/ф «Снайпер 6: Iдеальне
вбивство». (16+).
15:20,16:20,21:20 Т/с «Заклятi
друзi». (16+).
17:50 Т/с «Рiшає Онiстрат». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
23:30 Х/ф «Снайпер». (16+).
1:15 Х/ф «Снайпер 2». (16+).
2:40 Т/с «У полi зору». (16+).

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
10:10 Т/с «Грiмм». (16+).
12:10 Х/ф «Тихе мiсце». (16+).
13:50 Х/ф «Вiйна драконiв». (16+).
15:20 Хто зверху? (12+).
17:10,19:00 Хто проти блондинок.
20:50 Х/ф «Таксi 2». (16+).
22:20 Х/ф «Конвоїри». (16+).
0:10 Т/с «Київ вдень i вночi». (16+).
2:00 Зона ночi.

СТБ

5:15,22:55 Т/с «Лист очiкування».
7:00 Все буде добре!
8:50,9:10 Т/с «Коли ми вдома».
12:00,14:50 МастерШеф. (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:45 Хата на тата. (12+).
18:00 СуперМама.
18:55 Один за всiх. (16+).
20:15,22:45 Т/с «Акушерка». (12+).
1:00 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.

Канал «Україна»

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

9:30,2:30 Зоряний шлях.
11:20 Мiсiя: краса.
12:20,15:30,3:10 Реальна мiстика.
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00 Т/с «Вiдважнi». (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Доглядальниця», 3 i 4
с. (12+).
23:20 Контролер.
0:00,2:00 Х/ф «Коханець для Люсi».
1:30 Телемагазин.
4:45 Агенти справедливостi. (16+).

Середа, 29 квітня

UA:Перший

6:00 М/с «Листи вiд Фелiкса».
6:30,7:05,8:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,8:55,13:00,15:00,18:00,21:0
0,23:15,2:30,5:20 Новини.
9:00 Т/с «Полдарк», 16 с. (16+).
10:00 Всеукраїнська школа онлайн.
Англiйська мова.
10:35 Всеукраїнська школа онлайн.
Геометрiя.
11:05,12:15 Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка.
11:10 Всеукраїнська школа онлайн.
Хiмiя.
11:45 Всеукраїнська школа онлайн.
Географiя.
12:20 Д/с «Дикi тварини».
13:10,15:10 «На Карантинi»:
марафон.
16:20,0:30 Телепродаж.
16:50 Д/с «Суперчуття».
17:30 Нашi грошi.
18:20 Тема дня.
19:20 Д/с «Боротьба за виживання».
19:55 Д/с «Свiт дикої природи».
21:35,23:55,5:50 UA:Спорт.
21:45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
(16+).
22:15,3:00 Т/с «Епоха честi».
0:00 Спiльно.
3:55 #ВУкраїнi.
4:25 UA:Фольк. Спогади.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,

19:30,5:20 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,11:50,12:20,12:35,13:10,0:35
«Любий, ми переїжджаємо».
13:40 «Одруження наослiп 5».
15:20,22:45,23:35 «Свiт навиворiт
11: Китай».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Кухня».
21:45 Т/с «Матусi». (12+).

Iнтер

3:10 «Щоденник вагiтної».
4:25 «Україна вражає».
4:55 «Телемагазин».
5:25,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13:50,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,1:45 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Добровольцi». (12+).
23:50 Х/ф «Любов без меж».

ICTV

4:30 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.
11:15,13:20 Х/ф «Снайпер». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:50 Х/ф «Снайпер 2». (16+).
15:20,16:20,21:20 Т/с «Заклятi
друзi». (16+).
17:50 Т/с «Рiшає Онiстрат». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Секретний фронт.
23:25 Х/ф «Снайпер 3». (16+).

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

UA:Перший

6:00 М/с «Листи вiд Фелiкса».
6:30,7:05,8:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,8:55,13:00,15:00,18:00,21:0
0,23:30,2:30,5:20 Новини.
9:00 Т/с «Полдарк». (16+).
10:00 Всеукраїнська школа онлайн.
Українська мова.
10:35 Всеукраїнська школа онлайн.
Алгебра.
11:05,12:15 Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка.
11:10 Всеукраїнська школа онлайн.
Фiзика.
11:45 Всеукраїнська школа онлайн.
Iсторiя України.
12:20 Д/с «Дикi тварини».
13:10,15:10 «На Карантинi»:
марафон.
16:20,0:30 Телепродаж.
16:50 Д/с «Суперчуття».
17:30 Перша шпальта.
18:20 Тема дня.
19:20 Д/с «Боротьба за виживання».
19:55 Д/с «Свiт дикої природи».
21:25,23:55,2:50,5:40 UA:Спорт.
21:35 «Зворотнiй вiдлiк».
0:00 Бюджетники.
3:00 Х/ф «Стрiмголов». (16+).
4:50 Енеїда.
5:50 Погода.

14:15,16:20 Х/ф «Еволюцiя».
16:40 Х/ф «Хеллбой 2: Золота
армiя». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечер.
20:15 Теорiя змови.
21:20 Т/с «Заклятi друзi». (16+).
22:20 Свобода слова.
23:50 Х/ф «Сингулярнiсть». (12+).
1:25 Т/с «У полi зору». (16+).
2:50 Я зняв!

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
10:10 Т/с «Грiмм». (16+).

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

Понеділок, 27 квітня
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ПАНОРАМА ЖИТТЯ

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

№ 16 від 23 квітня 2020 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

6

Мультфільми для всієї сім’ї
У минулому номері видання БН ми запропонували вам, як розповісти дитині про Світле Христове Воскресіння. «Закріпити» вивчений матеріал, а крім
того провести весело час з дитиною, можна за переглядом яскравих тематичних мультфільмів про свято Пасхи.
потрапляє під колеса машини лобстераФредді, і тепер останньому доведеться
тимчасово розносити подарунки на свято малюкам.

Вартові легенд
Серед персонажів, які захищають дитячі сни, є і Великодній кролик. Його
головна роль — оберігати сни, мрії і
надії. Але несподівано проти вартових
легенд виступає Кромешник, який планує вкрасти дитячі мрії, щоб замінити їх
кошмарами.

Бунт вухатих
Яскравий мультфільм про кролика
Хеппі, який не бажає розносити дітям
подарунки на Великдень, як це робили
його предки. Замість цього він хотів би
стати барабанщиком в рок-групі. Щоб
здійснити задумане Хеппі доводиться
втекти з дому. Але випадково кролик

Заяча школа
Історія про спеціальну школу, в якій
звичайних зайців вчать бути справжніми великодніми. І тільки найстаранніші
її учні зможуть здати випускні іспити і
взятися до справи. Зайчик Макс потрапив в цю школу випадково і зовсім не
радий перспективі сісти за парту. Але незабаром все зміниться.

Вінні-Пух: Веселі днинки
з малюком Ру
Маленьке кенгуряткоРу, знайоме всім
за мультфільмом про Вінні-Пуха, допо-

магає малюкам пізнати багато цікавого
про все на світі. Цього разу разом з Ру
ваша крихітка дізнається про світле свято Великодня.

Веселі зайчата
Короткометражний мультфільм Уолта
Діснея розповідає про веселих зайчаток,
які готуються до Великодня. Вони роблять зайців і яйця з шоколаду і наповнюють ними кошики для святкування.
Мультик триває всього сім хвилин, але
чудово підійде для того, щоб подарувати
малюкові відчуття пасхального свята і
віру в те, що розфарбоване яєчко приніс
справжнісінький казковий кролик.

Великдень в країні кроликів
Дуже добрий мультфільм про країну, в якій живуть кролики. У них є щорічна традиція — за кілька місяців до

Нашого цвіту по всьому світу

Бучанець Тарас Шевченко –
президент Інституту розвитку миру в Україні

Академік, професор Тарас Сергійович Шевченко з 2014 року працює президентом у Всесвітній академії миру і захисту прав людини. Відтепер його
обрали президентом Інституту розвитку миру в Україні – навчальному
закладі з центральним управлінням, який було створено в Індонезії Організацією Об’єднаних Націй (департамент охорони і безпеки) та королівством Махараджа Кутаі Мулаварман.

З

араз Інститут розвитку миру, який
має філії у 15-ти країнах, займається
організацією Міжнародного конгресу
освіти заради миру, що відбудеться 29-30
жовтня 2020 року в Сан Паулу, в Бразилії.
«Мені дуже важливо сьогодні говорити про Україну і мир у нашій державі на
світовому рівні. Права кожного українця повинні досягати рівня пересічного
європейського громадянина, ми всі заслуговуємо на повагу. Мені дуже приємно працювати з колегами – представниками тих країн, де є певні проблеми

або де є великий обсяг роботи: Непал,
Пакистан, Корея, Індонезія, Філіппіни,
Перу, Марокко, Нігерія... І Україні теж
приділятимуть увагу, я особисто керуватиму цими питаннями», – зазначив
Тарас Сергійович.
На знак доброї волі і великої поваги
Король Махараджа Кутаі Мулаварман
присвоїв всім 15-ти керівникам філій
Інституту розвитку миру королівський
титул – принц, чим показав, що всі
люди, які опікуються миром, є членами
його великого знатного роду.

Юна художниця

Підбито підсумки обласного етапу
Всеукраїнської природоохоронної
акції «Годівничка», за перемогу у
якому змагалися 114 творчих робіт
учнівської молоді Київщини.
а підставі рішення журі конкурсу ІІІ місце у номінації «Кращий
малюнок, фоторобота, поробка» виборола Антоніна Чепурна, вихованка
гуртка «Українська народна вишивка»
Бучанського центру позашкільної роботи, учениця КЗ «Гаврилівський ЗЗСО
І-ІІІ ст.» №8.
Класний
керівник
3-А
класу Гаврилівської школи №8 Галина
Пономар розповіла про свою вихованку, конкурс та власні відчуття від перемоги юної художниці.
– Почула про цей конкурс і розповіла
про нього дітям. У мене в класі всі учні
талановиті і дуже гарно малюють,
тому взяли участь у конкурсі багато
дітей, - із захватом розповідає Галина
Іванівна. - Я як можу заохочую їх до подібних заходів. Навіть готую спеціальні
грамоти на кожен конкурс. Якщо учень
не зайняв призове місце, то все одно отримує грамоту або подяку від класного

ЦІКАВЕ ДОЗВІЛЛЯ

Великодня одному з них доручають відповідальну місію — виростити зі спеціальних чарівних насінин дерева з крашанками. Цього року фортуна вказала
на невезучого кролика Фліпа. Він мріє
виконати місію, ось тільки шкідливі
щури дуже йому перешкоджають.

Обітниця Пасхи
Історія про хлопця Єремію, що живе в
Єрусалимі і мріє стати охоронцем царя.
Але все змінюється, коли він дізнається
про Ісуса.

Маша і Ведмідь:
Сюрприз! Сюрприз!
Весела Маша разом з Ведмедем і їхнім
давнім другом Кроликом також готуються зустріти Великдень. Для цього їм доведеться багато що встигнути. Ну і куди
ж без пригод?
Підготувала Тетяна Домарєва

Творчість

Н

керівника. Для них це велика радість
та заохочення. Особливо, коли дітлахи повертаються додому та можуть
потішити батьків своїми успіхами та
розділити радість із рідними. Це дає
стимул далі діяти, займатися та розвиватися, незважаючи ні на що.
Галина Іванівна, душевна, добра й
творча особистість. Сама дуже любить
малювати, і це захоплення, очевидно,
передалося і її вихованцям. Про свою
ученицю і переможницю конкурсу
Антоніну Чепурну розповідає із щирим
захопленням та любов’ю:
– Тоня дуже добра, ввічлива, вихована
дитина. Талановита дівчинка, відмінниця, відвідує багато гуртків. Любить займатися музикою та малюванням. Тому
з радістю намалювала і передала свою
роботу для участі в конкурсі. Звістка
про призове місце для мене стала приємною несподіванкою. Я надзвичайно
задоволена своєю ученицею, неймовірно
пишаюся нею, тому що Антоніна дійсно
дуже обдарована дівчинка.
Бажаємо Тоні та Галині Іванівні натхнення, нових творчих здобутків та успіхів у всіх їхніх починаннях.
Підготувала Тетяна Домарєва

Національний
еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді провів Всеукраїнський заочний конкурс робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна!», мета якого стали пошук та розкриття нових талантів.
на фотохудожниця Софія Блохіна, вихованка
гуртка «Фотодизайн» Бучанського центру позашкільної роботи посіла ІІ місце та гідно представила своє місто на конкурсі.
Цей захід проводиться з метою формування в
учнівської молоді активної життєвої позиції та готовності брати участь у суспільному і культурному
житті країни. Такі конкурси допомагають розвитку пізнавальних процесів у дітей, зокрема уяви,
сприйняття, уваги та мислення.
Вітаємо Софію та її керівника – Юлію Гавжеєву.
Бажаємо творчих злетів та нових перемог!

Ю

Ліза Яцюк: «Музика буде зі мною завжди»

Юна вихованка Бучанської дитячої школи мистецтв імені Л. Ревуцького Єлизавета Яцюк взяла участь
у Міжнародному фестивалі-конкурсі учнівської та студентської творчої молоді «Соняшник» і виборола 1 місце в номінації «фортепіано».
онкурс відбувся за підтримки Міністерства культури, молоді та спорту України та через карантинні заходи проходив дистанційно. У ньому взяли участь понад 100 конкурсантів. Оцінку виступів учасників конкурсу здійснювало журі,
до складу якого входили провідні спеціалісти, авторитетні
фахівці та видатні діячі культури та мистецтв України.
Нам стало цікаво, як відбуваються конкурси в умовах карантину, тож журналісти БН поспілкувались з викладачем Лізи –
Ольгою Володимирівною Бабанською, та із самою юною піаністкою.
– Ольго Володимирівно, розкажіть, будь ласка, як відбувалась підготовка до конкурсу в умовах пандемії.
– До нього ми готувались більше двох місяців, тож почали
ще до початку карантину в Україні. Ліза дуже наполеглива дівчинка і взагалі постійно займається. Наразі вона випускни– Лізо, тобі 14 років ти вчишся у школі і знаходиш час на
ця школи мистецтв. Тому багато часу приділяє фортепіано.
музику. Це захоплення чи ти плануєш пов’язати своє жит– Карантин вніс зміни у ваші заняття?
– Звичайно. Вони тепер проходять онлайн. Це звичайно не тя з нею?
те саме, що у школі, але зупинятись у навчанні нам не можна,
– Наразі я ще не вирішила, який вищий навчальний заклад
тому використовуємо вайбер-зв’язок. Це теж доволі зручно.
обрати, і стане музика моєю професією чи ні. Але вона буде зі
– Які умови цьогорічного дистанційного фестива- мною завжди. Поки що музика залишається на першому місці.
– Ти щодня займаєшся?
лю-конкурсу «Соняшник»?
– Так, кожного дня намагаюся не менше двох годин грати
– Потрібно було відправити відео своєї гри на фортепіано.
Ліза кілька разів його переписувала та досягла ідеалу. Вона на інструменті.
– Любиш брати участь у всіляких конкурсах, іспитах?
дослуховувалась до моїх зауважень і змогла зайняти перше
– Кожен конкурс – це нова сходинка, новий досвід. Завжди
місце. Я дуже пишаюсь своєю ученицею.
різний склад журі; виконання однієї композиції одним чле– Які композиції виконала Ліза?
– «Прелюдія Соль мінор» Івана Берковича та «Джазова ін- нам журі може сподобатися, іншим – ні, а відтак я можу посітенція До мажор» Манфреда Шмітца. Доволі складні та цікаві сти різні місця. Це дуже цікаво. І відповідально.
твори, з якими Ліза впоралась на відмінно.
– А те, що цього разу конкурс проходить дистанційно,
Єлизавета Яцюк почала брати участь у музичних конкур- тебе засмутило?
– Взагалі набагато цікавіше виступати перед журі та аудисах з п’яти років – відтоді, як вступила до школи мистецтв.
Як розповіла Ольга Володимирівна, про конкурси вони дізна- торією. Але це теж цікавій досвід. Цього року все незвичне,
ються від керівництва закладу та самі слідкують в інтернеті за та я впевнена, що вже скоро зможу зіграти перед глядачами та
тим, що дійсно цікавить піаністів, а потім залюбки борються у музичній школі. Ми неодмінно все переможемо.
Спілкувалась Ірина Паясь
за перемоги.

К

Бестселери дитячих книжок

Більшість батьків намагаються розвивати своїх дітей і привчають їх до читання книжок. Натомість, діти, у своїй більшості, думають про розваги. Для
того, щоб заохотити малечу навчатися, треба запастись цікавою та розважальною літературою. «БН» підготували серію дитячих книжок від українських видавництв – справжніх бестселерів. Ці видання вже мають безліч
відгуків та прихильників і зникають із рейтингів продажів українських книгарень.

Для найменших діток
Книжки серії «Маленькі дослідники»:
Космічний світ, Динозаври, Моє
дивовижне тіло
(видавництво «Книголав»)
Серія «Маленькі дослідники» – це тематичні книжки з віконцями, які висвітлюють якусь окрему важливу тему. Їхня мета
– познайомити маленького читача зі світом. Наприклад, «Моє дивовижне тіло» допоможе дитині дізнатися, що відбувається
в її організмі, як люди з’являються на світ,
що робить головний мозок або ж куди зникає їжа, яку ми кладемо до рота. Книжка
про космос розкаже про будову Сонячної
системи, планети й супутники, астронавтів і дослідження космосу. Не хвилюйтеся
щодо складності, адже в книжках все пояснюється доступною мовою, коротко та
чітко, тож дитина не заплутається у спеціальних термінах чи задовгих реченнях.
Крім того, ця серія універсальна: менші за
віком читачі зможуть розглядати яскраві
ілюстрації, старші й більш допитливі – вже
вимагати від батьків читати все, що написано на сторінках і всередині віконечок.
Або ж читати самим.
Віммельбух

Читання

лійською, тож зверніть на неї увагу, якщо
хочеться повчити з дитиною мову через
гарну родинну історію.

«Рік у Чарівній
країні»
(«Видавництво
Старого Лева»)
Віммельбу хи
– один із дієвих
інструментів розвитку дитячої уваги. Яскраві деталі,
пошук предметів,
розглядання дрібних елементів і
взаємодія з книжкою, яка цими великими полотнами деталей все ж розповідає
власну історію – що може бути краще?
«Рік у Чарівній Країні» – це дванадцять
картин із місяцями року. А на першому
та останньому розворотах вас чекає знайомство з персонажами та інтерактивна
гра. Читач не лише дізнається про чарівних персонажів, які живуть у казковій
країні, а також зможе роздивитися, як
змінюється природа впродовж року і хто
доглядає за цим магічним світом.

Для старших і допитливих
«Книжка, яка нарешті пояснить тобі
геть усе про батьків» (видавництво
«Artbooks»)
Взаємини в родині – це найважливіше середовище формування
здорової особистості. Діти вчаться взаємодіяти з
іншими людьми
саме через батьків.
Протягом
певного
етапу
життя батьки – це
найвагоміші постаті у дитячому
житті, з них беруть приклад, їхні ролі
приміряють на себе. І важливо впродовж
цього часу дати максимум любові й підтримки. Ця книжка – допомагає пояснити дитині, чого можна очікувати від
мами й тата, і чому не всі їхні дії можуть
їй подобатися. Створене це видання для
сімейного читання, щоб малюки на запитання, які може породжувати ця історія,
чули відповіді одразу – з ваших уст.

«Велике місто, маленький зайчик, або
мед для мами» (видавництво «А-ба-бага-ла-ма-га»)
Мама маленького Зайчика застудилася, і він вирішив піти купити для неї
меду, адже чай з медом – найкращі ліки на
горло. Але місто велике, а Зайчик — дуже
маленький, і він заблукав. Зворушлива
історія зі зворушливими ілюстраціями і щасливим закінченням. Крім
того, ця книжка
перекладена анг-

«Легенди про єдинорогів»
(видавництво «Книголав»)
Мультфільми
про єдинорогів,
розмальовки з
єдинорогами,
іграшки-єдинороги, а тепер є
ще книжки про
цих фантастичних істот. Одна
із таких заполонила серця
читачів, які знають про єдинорогів майже все. А якщо інтерес дитини
лише починає набирати обертів, то з

книжки «Легенди про єдинорогів» вона
може дізнатися подробиці кожного конкретного випадку зустрічі із цими створіннями. Дослідник, за легендою, збирав
ці досьє зі старезних щоденників

«Велика книга кролячих історій»
(видавництво «Рідна мова»)
В одній кролячій родині підростають
милі, але дуже непосидючі кроленятка четверо синів і донечка. Вони й на мить не
вгомоняться й раз за разом потрапляють
у дивовижні пригоди. Перед чарами цих
кроленяток не зуміє встояти жодна дитина і жоден дорослий! Лише один погляд
на книжку - і ви закохаєтеся у цих милих
пухнастих головних героїв на все життя.
Якщо ви ще не познайомились з цією
незвичайною сімейкою - мерщій розгортайте книжку. На вас очікують неймовірні історії!
Діти можуть не сприймати ваші повчальні лекції про те, як варто та як не варто
поводитися у різних ситуаціях. А читання
історій про героїв, які борються із серйозними проблемами та наслідками своїх вчинків
є хорошим способом говорити про складні
та актуальні для дітей питання.
Підготувала Тетяна ДОМАРЄВА

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Дитячий погляд через
об’єктив
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П Р О Г Р А М А Т Е Л Е Б А Ч Е Н Н Я 27 квітня – 3 травня 2020 року

11:50 Х/ф «Шахраї». (16+).
13:30 Х/ф «Конвоїри». (16+).
15:30 Хто зверху? (12+).
17:10,19:00 Суперiнтуїцiя. (12+).
20:50 Х/ф «Таксi 3».
22:20 Х/ф «Все або нiчого». (16+).

СТБ

5:15,23:05 Т/с «Лист очiкування».
7:00 Все буде добре!
8:50 Т/с «Коли ми вдома».
12:45,14:50 МастерШеф. (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:55 Хата на тата. (12+).
18:00 СуперМама.
18:55 Один за всiх. (16+).
20:10,22:45 Т/с «Життя прекрасне».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:3
0 Сьогоднi.
9:30,4:15 Зоряний шлях.
11:20 Мiсiя: краса.
12:20,15:30 Реальна мiстика.
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00 Т/с «Вiдважнi». (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Доглядальниця», 5 i 6 с.
23:30 Т/с «Моє нове життя», 1 i 2 с.

Четвер, 30 квітня

UA:Перший

7:00,8:00,8:55,13:00,15:00,18:00,21:
00,23:15,2:30,5:20 Новини.
9:00 Т/с «Полдарк». (16+).
10:00 Всеукраїнська школа онлайн.
Українська мова.
10:35 Всеукраїнська школа онлайн.
Фiзика.
11:05,12:15 Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка.
11:10 Всеукраїнська школа онлайн.
Англiйська мова.
11:45 Всеукраїнська школа онлайн.
Всесвiтня iсторiя.
12:20 Д/с «Дикi тварини».
13:10,15:10 «На Карантинi»:
марафон.
16:20,0:30 Телепродаж.
16:50 Д/с «Суперчуття».
17:30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
18:20 Тема дня.
19:20 Д/с «Боротьба за виживання».
19:55 Д/с «Свiт дикої природи».
21:35,23:55,5:50 UA:Спорт.
21:45,3:55 Схеми. Корупцiя в
деталях.
22:15,3:00 Т/с «Епоха честi».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:
30 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,11:50,12:20,12:35,13:10,1:50
«Любий, ми переїжджаємо».
13:45 «Одруження наослiп 5».
15:40 «Свiт навиворiт 11: Китай».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 Т/с «Кухня».
21:45 Т/с «Матусi». (12+).
22:30 «Право на владу».
0:45 «Грошi».
2:50 Т/с «Школа». (16+).

Iнтер

3:15,2:20 «Щоденник вагiтної».

4:25 «Україна вражає».
5:00 «Телемагазин».
5:30,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13:50,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,19:00,1:35 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Добровольцi». (12+).
23:50 Х/ф «В лiжку з Вiкторiєю».

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:25 Еврика!
4:30 Студiя Вашингтон.
4:35 Факти.
5:00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:45 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Секретний фронт.
11:15,13:20 Х/ф «Снайпер 3». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:40 Х/ф «Снайпер 4:
Перезавантаження». (16+).
15:20,16:20,21:20 Т/с «Заклятi
друзi». (16+).
17:50 Т/с «Рiшає Онiстрат». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Антизомбi.
22:30 Х/ф «Снайпер 6: Iдеальне
вбивство». (16+).

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
10:10 Т/с «Грiмм». (16+).
11:50 Х/ф «Сумлiння». (16+).
13:20 Х/ф «Заборонене царство».
15:20,19:00 Хто зверху? (12+).
17:10,18:00 Ревiзор. Карантин.
20:50 Х/ф «Таксi 4».
22:20 Х/ф «Нiккi, диявол
молодший». (16+).

СТБ

5:15,23:00 Т/с «Лист очiкування».
7:00 Все буде добре!
9:15 Т/с «Коли ми вдома».
12:10,14:50 МастерШеф. (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:50 Хата на тата. (12+).
18:00 СуперМама.
18:55 Один за всiх. (16+).
20:10,22:45 Т/с «Життя прекрасне».

Канал «Україна»

6:00 М/с «Листи вiд Фелiкса».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,0:05,2:30,5:3
0 Новини.
9:30,3:40 Енеїда.
10:35 М/с «Книга джунглiв».
11:25 М/с «Чорний пiрат».
12:15,0:30 Телепродаж.
12:45 Д/с «Це цiкаво».
13:20 Х/ф «Святий Пилип. Я
вибираю рай», 1 i 2 с.
17:35,2:50 Т/с «Епоха честi».
19:20 Д/с «Чилi: Дика подорож».
20:25 Д/с «Свiт дикої природи».
21:20 Х/ф «Древо життя».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,19:30,4:40 «ТСН».
9:25 Т/с «Родичi». (12+).
17:55 Комедiя «За двома зайцями».
20:35 «Чистоnews».
20:45 «Лiга смiху. Дайджест».
22:15 «Вечiрнiй квартал».

Iнтер

3:30 Х/ф «Захар Беркут».
5:05 «Телемагазин».
5:35,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13:50,15:40,23:50 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,1:40 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30,1:20 Факти.
4:55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:00 Х/ф «Подарунок на Рiздво».
10:25 Х/ф «Близнюки». (16+).
12:20,13:00 Х/ф «Великий
переполох у малому Китаї». (16+).
12:45 Факти. День.
14:20 Х/ф «Острiв горлорiзiв».
16:35,20:05 Дизель шоу. (12+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
22:40 Х/ф «Хеллбой 3: Вiдродження
Кривавої королеви». (18+).

Новий канал

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
11:20 Мiсiя: краса.
12:20,15:30,2:00 Реальна мiстика.
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00 Т/с «Вiдважнi». (16+).
20:10 Дволикий Герус.
21:00 Т/с «Доглядальниця», 7 i 8 с.
23:30 Х/ф «Любов для бiдних».

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
12:10 Дiти проти зiрок.
14:00 Х/ф «Таксi». (16+).
15:50 Х/ф «Таксi 2». (16+).
17:20 Х/ф «Таксi 3».
19:00 Х/ф «Таксi 4».
20:50 Х/ф «Таксi 5». (16+).
22:40 Х/ф «3000 миль до
Грейсленда». (18+).

П›ятниця, 1 травня

5:15,22:45 Т/с «Лист очiкування».
6:35 Х/ф «Мачуха».
8:55 Х/ф «Родина за хвилину». (
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.

UA:Перший
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СТБ

14:50 СуперМама.
15:25,18:00,19:00 Холостяк. (12+).

Канал «Україна»

8:10 Х/ф «Пiрати Карибського моря:
Скриня мерця». (16+).
11:10 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: На краю свiту». (16+).
14:30,15:20 Х/ф «Пiрати
Карибського моря: На дивних
берегах». (16+).
15:00,19:00 Сьогоднi.
17:40,19:50 Х/ф «Пiрати
Карибського моря: Мертвяки не
розповiдають казки». (16+).
21:00 Свобода слова Савiка
Шустера.

ТК «Київ»

8:00 Мультляндiя.
9:00,10:00,11:00,14:00,15:00,16:00,1
7:00,18:00,19:00,21:00 СТН.
9:10,9:50,10:10,10:55,11:10,11:55
Ранок на карантинi.
9:30 Брифiнг МОЗ.
10:30,11:30,12:30,13:30 Вiдкритий
урок.
12:00 Брифiнг мера м. Києва В.
Кличка.
12:20 Якiсне життя.
13:00 Лiкар знає.
14:10,15:10,16:10,17:10,18:10,0:25
Спецпроект «Карантин».
19:15 Т/с «Вiра», 24 с. (12+).
21:20,23:00,4:50 Х/ф «Рестлер».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:25,6:45 «Тут i зараз».

Субота, 2 травня

UA:Перший

6:00 М/с «Листи вiд Фелiкса».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,0:00,2:30,5:3
0 Новини.
9:30,3:20 Енеїда.
10:35 М/с «Чорний пiрат».
12:15,0:30 Телепродаж.
12:45 Д/с «Це цiкаво».
13:20 Х/ф «Донька Робiн Гуда:
Принцеса злодiїв».
15:00 UA:Фольк.
16:00,2:50 #ВУкраїнi.
17:00 Д/с «Погляд з середини».
17:35 Т/с «Епоха честi».
19:20 Д/с «Чилi: Дика подорож».
20:25 Д/с «Свiт дикої природи».
21:20 Д/с «Дикi тварини».
22:00 Х/ф «Спекотнi лiтнi ночi».

Канал «1+1»

6:15,7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 Комедiя «Як украсти
мiльйон».
12:30 Комедiя «За двома зайцями».
14:05 Т/с «Кухня».
19:30,5:30 «ТСН».
20:15 «Чистоnews».
20:25 «Українськi сенсацiї».
21:30 «Вечiрнiй квартал».
23:15,0:15 «Свiтське життя».

Iнтер

3:10 «Чекай на мене. Україна».
4:45 «Телемагазин».
5:15 Х/ф «Зозуля з дипломом».
6:30 «Слово Предстоятеля».
6:35 Х/ф «Северiно».
8:00 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня».
10:00 «Корисна програма».
11:00 Х/ф «В небi «Нiчнi вiдьми».

12:30 Х/ф «Очiкування полковника
Шалигiна».
14:00 Т/с «Нi кроку назад!», 1-6 с.
20:00 «Подробицi».
20:30 «Крутiше за всiх. Краще».
22:20 Х/ф «Якби я тебе любив...»

ICTV

5:15 Скарб нацiї.
5:25 Еврика!
5:30 Факти.
6:00 «На трьох». (16+).
7:25,8:15 Перше, друге i компот!
9:00 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ». (16+).
12:20,13:00 Т/с «Нюхач». (16+).
12:45 Факти. День.
17:05 Х/ф «Подорож до центру Землi».
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Трансформери 2: Помста
полеглих».
21:45 Х/ф «Хранителi». (16+).

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
10:40 Хто зверху? (12+).
14:00 Х/ф «Таксi 5». (16+).
16:00 М/ф «Бридкий я 2».
17:50 М/ф «Бридкий я 3».
19:20 М/ф «Мiньони».
21:00 Х/ф «Гарi Поттер i в`язень
Азкабана». (16+).
23:40 Х/ф «Пробуджуюче
сумлiння». (16+).

СТБ

5:15 Т/с «Лист очiкування». (16+).
5:40,9:30 Неймовiрна правда про
зiрок.
6:35 Все буде смачно!
8:30 Т/с «Коли ми вдома».
10:50 Т/с «Життя прекрасне».
15:05 Т/с «Акушерка». (12+).
19:00 МастерШеф. Професiонали 2.
21:35 Хата на тата. (12+).
22:40 Х/ф «Родина за хвилину».

Канал «Україна»

6:40,15:00,19:00,4:50 Сьогоднi.
7:30 Зоряний шлях.
8:40 Т/с «Сашина справа». (12+).
12:30 Т/с «Вище тiльки любов».
15:20 Т/с «Вище тiльки любов».
16:45 Т/с «Чужi дiти», 1 i 2 с. (12+).
21:00 Т/с «Чужi дiти». (12+).
23:10 Т/с «Свiй чужий син», 1-3 с.

Неділя, 3 травня

UA:Перший

6:00 М/с «Листи вiд Фелiкса».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,0:05,2:30,5:3
0 Новини.
9:30 Недiльна Свята Меса РимськоКатолицької Церкви в Українi.
10:00 Божественна Лiтургiя у СвятоМихайлiвському кафедральному
соборi Православної Церкви
України та всеукраїнська молитва.
11:30 Недiльна Лiтургiя Української
Греко-Католицької Церкви.
12:40,0:30 Телепродаж.
13:10 Погода.
13:15 Х/ф «Поряд з Iсусом: Юда».
15:00 Країна пiсень.
16:00,2:50 #ВУкраїнi.
17:00 Перша шпальта.
17:35 Т/с «Епоха честi».
19:20 Д/с «Чилi: Дика подорож».
20:25 Д/с «Боротьба за виживання».
21:20 #@)?$0 з Майклом Щуром.

Канал «1+1»

6:00 М/ф.
6:15,7:05 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:25,1:45 «Свiт навиворiт».
9:50,10:45 «Великi випуски з Антоном Птушкiним».
11:45 «Свiт навиворiт 11: Китай».
15:45 Мелодрама «Любов з
випробним термiном».
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Музичний марафон «Ти не
один».
22:20 Х/ф «Гуцулка Ксеня».

Iнтер

3:25,10:00 «Орел i решка. Чудеса
свiту 2».
4:10,11:00 «Орел i решка. Божевiльнi вихiднi».
5:05 Х/ф «Ми жили по сусiдству».
6:15 Х/ф «Сини Великої Ведмедицi».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
12:00 «Крутiше за всiх. Краще».
14:00 Х/ф «Три мушкетери: Пiдвiски
королеви».
16:00 Х/ф «Три мушкетери: Помста
Мiледi».
18:00 Х/ф «Мачо на колесах».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Темнi води». (12+).
23:00 Х/ф «Дот».

ICTV

5:40,7:15 Громадянська оборона.
6:25 Теорiя змови.
8:05 Т/с «Нюхач». (16+).
11:55,13:00 Х/ф «Острiв горлорiзiв».
12:45 Факти. День.
14:35 Х/ф «Подорож до центру Землi».
16:05 Х/ф «Трансформери 2: Помста
полеглих». (16+).
18:45 Факти тижня.
20:30 Х/ф «Трансформери 3:
Темний бiк Мiсяця». (16+).
23:20 Х/ф «47 ронiнiв». (16+).

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
8:50 Ревiзор. Карантин.
9:50 Вiд пацанки до панянки. (16+).
12:10 М/ф «Бридкий я 3».
14:00 М/ф «Мiньони».
15:40 Х/ф «Гарi Поттер i в`язень
Азкабана». (16+).
18:10 Х/ф «Гарi Поттер i кубок вогню».
21:00 Х/ф «Гарi Поттер i Орден
Фенiкса».

СТБ

5:15 Т/с «Лист очiкування». (16+).
5:40,9:30 Неймовiрна правда про
зiрок.
6:35 Все буде смачно!
8:30 Т/с «Коли ми вдома».
10:45 МастерШеф. Професiонали 2.
13:10 Хата на тата. (12+).
19:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19:55 Один за всiх. (16+).
22:25 Детектор брехнi. (16+).

Канал «Україна»

6:40 Зоряний шлях.
8:50 Т/с «Чужi дiти». (12+).
13:10 Т/с «Слiди в минуле». (12+).
17:00 Т/с «Смак щастя», 1 i 2 с. (
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с «Смак щастя». (12+).
23:00,2:15 Т/с «Експресвiдрядження».

Як отримати податкову знижку не виходячи з дому
Громадяни можуть отримати податкову знижку в період карантину не виходячи з дому.

П

раво на податкову знижку мають
громадяни, які впродовж 2019 року:
−− сплачували за навчання;
−− користувалися іпотечним кредитом;
−− орендували житло як внутрішньо переміщені особи;
−− понесли витрати у зв’язку з усиновленням, сплатою страхових внесків за
довгостроковими договорами страхування життя;
−− робили пенсійні внески в межах недержавного пенсійного страхування;
−− отримали послуги репродуктивної
медицини.
Для отримання податкової знижки громадянам необхідно подати до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації
декларацію про майновий стан і доходи.
Термін подання декларації для реалізації права на податкову знижку –
31 грудня 2020 року.

Сума податкової знижки
Відповідно до Податкового кодексу України загальна сума податкової

знижки, нарахована платнику податку
у звітному податковому році, не може
перевищувати суми річного загального
оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата,
зменшена з урахуванням положень п.
164.6 ст. 164 ПКУ.
Всі витрати, які вказуються для отримання податкової знижки, мають бути
фактично здійснені у звітному, тобто
2019 році, та обов’язково підтверджені
документально. Це можуть бути платіжні та розрахункові документи, квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери тощо. До поданої
декларації для отримання податкової
знижки підкріплюються сканкопії документів.
Зважаючи на запровадження карантину, в податковій службі звертають
увагу, на необхідність подання такої
декларації через Електронний кабінет.
Вхід до кабінету здійснюється за адресою: cabinet.tax.gov.ua або через офіційний вебпортал ДПС.

Закріплено території обслуговування за закладами загальної середньої освіти Бучанської МОТГ
На виконкомі Бучанської міської ради вирішили:
−− за комунальним закладом «Блиставицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів» №6 територію обслуговування, що включає в себе с. Блиставиця, з якого
проводиться набір учнів до школи;
−− за комунальним закладом «Луб’янський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів» №7 територію обслуговування, що включає в себе с. Луб’янка, з якого проводиться набір учнів до школи;
−− за комунальним закладом «Гаврилівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів» №8 територію обслуговування, що включає в себе населені пункти: с.
Гаврилівка та с. Тарасівщина, з яких проводиться набір учнів до школи.

Перелік територій обслуговування, закріплених
за закладами загальної середньої освіти м. Буча
Бучанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1
Авіаторів
Антонія Михайловського
– непарні від № 61 до
кінця,
парні від № 54 до кінця
Березнева
Богдана Ступки
Васильківська
Вербова
Весняна
Винахідників
Виноградна
Воїнів-Інтернаціоналістів
Вокзальна – непарні від №
107 до кінця,
парні від № 106 до № 138
Волошкова
Дачна
Дружби
Євгена Гребінки
Зелена
Зої Гайдай

Назва вулиці
Інститутська – парні від № 44 до
кінця,
непарні від № 41 до кінця
Калинова
Катерини Білокур
Квіткова
Київська
Києво-Мироцька парні від № 106
до кінця
Кринична
Леха Качинського
Лінія 1 – 12
Лісова
Малинова
Меліораторів
Мельниківська
Миколи Аркаса
Миколи Носова
Новаторів
Озерна
Павла Вірського

Перебудівна
Прогресивна
Пушкінська – непарні
від №35 – до №47,
парні від №28 до №38
Пшенична
Паркова
Семенівська
Семиренка
Солов’їна
Сонячна
Степана Руданського
Степова
Фруктова
Шкільна
Яблунева
Ярослава Мудрого
Ястремська
В/ч 2860У

ПРОВУЛОК: Богдана Ступки, Вокзальний, Євгена Гребінки, Озерний, Шевченка

Бучанський навчально-виховний комплекс
«спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» № 2
Антонія Михайловського
– непарні від №1 до №59,
парні – від №2 до №52
Апостола Данила
Валентина Глушка
Валерія Марченка
Ватутіна
Василя Липківського
Василя Симоненка
Василя Стефаника
Василя Стуса
Володимира Винниченка
Володимира Івасюка
Гайдамацька
Гоголя
Гостомельська
Грибоєдова
Гулака-Артемовського
Дмитра Багалія
Дніпровська
Євгена Маланюка
Євгена Плужника
Івана Багряного
Івана Богуна
Івана Гонти

Назва вулиці
Івана Котляревського
Івана Франка
Івана Мазепи
Інститутська – непарні від №1 до
№ 39, парні від №4 до №42
Камінського
Комарова
Козацька
Коцюбинського
Кочубея
Києво-Мироцька – непарні від №1
до № 55,
парні від № 2 до № 88
Леоніда Глібова
Льва Симиренка
Льва Толстого
Миколи Гамалія
Миколи Лисенка
М.Довгого
Максима Ридзанича
Марка Вовчка
Михайла Вербицького
Михайла Коцюбинського
Набережна
Некрасова

Нечуя-Левицького
Ново-Яблунська
Остапа Версая
Олександра Довженка
Олександра Олеся
Олени Теліги
Полтавська
Патріотів
Пилипа Орлика
Пушкінська – непарні
від №1 до № 33,
парні від № 2 до № 26
Революції
Сілезька
Сім’ї Красовських
Старо-Яблунська
Тургенєва
Тушинська
Шевченка - непарні від
№1 до №31,
парні від №2 до №42
Шота Руставелі
Яснополянська непарні
від №9 до кінця, парні
від №10 до кінця

ПРОВУЛОК: Валерія Марченка, Володимира Івасюка, Гоголя, Гостомельський,
Максима Ридзанича, Набережний, Революції, Симоненка, Тургенєва, Льва Толстого,
Яснополянський

Для учнів, які після закінчення Бучанського навчальновиховного комплексу «загальноосвітня школа І ступеня –
дошкільний навчальний заклад «Берізка»
продовжили навчання у 5 – 11 класах
Назва вулиці
Будівельна
Волобуєва
Залізнична
Заньковецької
Остапа Вишні
Промислова
Склозаводська
Яблунська –– непарні від №1 до №21, парні від №2 до №100

Назва
провулку

Тупик

Залізничний
Будівельний
Остапа Вишні
Стадіонна
Яблунський

Бучанський навчально-виховний комплекс
«спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» № 3
Водокачка
Водопровідна
Вокзальна – непарні від №1
до №71,
парні від №2 до №74
Вчительська
Гагаріна
Григорія Сковороди
Грушевського
Дмитра Вишневецького
Заводська – до Яблунського
переїзду

Назва вулиці
Івана Кожедуба
Лугова
Миколи Гамалія
Миру
Назарія Яремчука
Олекси Тихого
Перемоги
Південна
Рубежівська
Садова

Січових Стрільців
Соломії
Крушельницької
Степана Рудницького
Суворова
Тарасівська
Центральна
Романа Шухевича
Яблунська –непарні від
№23 до кінця, парні від
№102 до кінця
31 км

ПРОВУЛОК: Вчительський, Вокзальний, Волгоградський, Гагаріна, Миколи
Гамалія, Перемоги, Садовий, Січових Стрільців, Олекси Тихого, Тарасівський,
Дмитра Вишневецького
Бучанський навчально-виховний комплекс

«спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» № 4
Бориса Гмирі
Ворзельська
Вокзальна № 101
В’ячеслава Чорновола
Героїв Майдану
Горького
Депутатська (від
Яблунського переїзду до
Ковельської траси)
Енергетиків

Назва вулиці
Заводська - від Яблунського
переїзду до кінця
Івана Руденка
Князя Володимира Великого
Левка Ревуцького
Лермонтова
Миколи Мурашка
Михайла Гориня
Ново-Лермонтова
Нове-Шосе (всі непарні)

Нагірна
Островського
Переїзна
Польова
Северина Наливайка
Сім’ї Забарило
Трудова
Тюменцева-Хвилі
Устима Кармелюка

ПРОВУЛОК: Героїв Майдану, Заводський, Михайла Гориня, Санаторний,Трудовий,
БУЛЬВАР: Богдана Хмельницького: непарні: від №1 до №9, парні від № 2, 4

Бучанська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов № 5
Назва вулиці
Вокзальна від №78 до №100, від №102 до №105
Димитрова
Жовтнева
Києво-Мироцька парні від № 90 до 104, непарні від №
57 до 75
Нова
Нове шосе – парні від № 2 до № 8

Пушкінська - непарні від №49 до
кінця,
парні від №40 до кінця
Шевченка – непарні від №33 до
кінця,
парні від №44 до кінця
Яснополянська непарні від №1 до
№7, парні від №2 до № 8

ПРОВУЛОК: Жовтневий

Бучанський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня
школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Берізка»
Назва вулиці
Будівельна
Волобуєва
Залізнична
Заньковецької
Остапа Вишні
Промислова

Склозаводська
Стадіонна
Яблунська –– непарні від №1 до №21, парні від №2 до
№100

ПРОВУЛОК: Залізничний, Остапа Вишні, Яблунський
ТУПИК: Будівельний

Бучанський заклад загальної середньої освіти в межах вулиці
Вишневої, Нове шосе, бульвару Богдана Хмельницького
(після здачі в експлуатацію)
Назва вулиці
Анатолія Солов’яненка
Володимира Антоновича
Вадима Гетьмана
Василя Кондратюка
Вишнева
Григорія Верьовки
Героїв Крут
Депутатська (від АЗС в бік
Ястремщини)
Євгена Коновальця
Євгена Патона
Івана Виговського

Івана Світличного
Ковельська
Леоніда Бірюкова
Максима Залізняка
Миколи Амосова
Михайла Булгакова
Олега Антонова
Петра Дорошенка
Києво-Мироцька непарні від
№ 87 до кінця,
парні від № 106 до кінця
Лесі Українки

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

Максима Дунаєвського
Мічуріна
Нове шосе – парні від №12
до кінця
Олега Ольжича
Першотравнева
Степана Бандери
Степана Васильченка

БУЛЬВАР: Богдана Хмельницького: непарні від №11 до №19, парні №6, №8, №10
ПРОВУЛОК: Урожайний

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

зверніть увагу

№ 16 від 23 квітня 2020 року
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ПОРАДИ

Дихайте глибше:
як покращити якість повітря
вдома
Свіже чисте повітря вдома важливе й необхідне в будь-якому випадку — але коли ви замкнені на карантині, його важливість зростає
ще більше. Що допоможе зберігати
повітря чистим? Домашні рослини
— завжди чудова ідея і перше, що
спадає на думку. Але вони не такі
ефективні, як здається.
Відкрийте вікна
Очевидне і цілком робоче рішення.
Свіже повітря — абсолютно точно не
ваш ворог, і його постійні потоки в
квартирі необхідні, щоб ви не дихали пилом, хімікатами й алергенами.
Навіть якщо ви живете в місті з високим рівнем забруднення повітря,
періодично відкривати вікна все одно
необхідно: сидіти в невентильованому приміщенні весь день — ще гірше.
Якщо ваша квартира розташована
неподалік від дороги, провітрювати
все одно треба — але не тримати вікно відкритим постійно. Гарною ідеєю
буде залишати вікна відкритими вночі, коли рух машин зупиняється.

Допомога постраждалим
в пожежах на Житомирщині

У зв’язку з пожежами на Житомирщині влада здійснює попередній підрахунок збитків, завданих місцевим мешканцям, а Кабінет Міністрів розгляне
питання компенсації цих збитків уже на поточному тижні.

У

свою чергу Бучанська громада теж
збирає поміч тим, хто постраждав
та потребує піклування. Адже наші жителі завжди готові прийти на допомогу й
цього разу не залишають людей самих зі
своїм горем.
Волонтери з ГО «Бучанська варта»,
як зазвичай, стали осередком. Усе, чим
можна допомогти, треба приносити
до штабу організації по вулиці КиєвоМироцька, 104-б (біля Новуса). Як тільки
набереться великий вантажний автобус,
волонтери обіцяють відразу відвезти все
постраждалим.
Що потрібно пожежникам та лісовій
охороні:
• респіратори;
• питна вода;
• ранці для гасіння;
• рукавички одноразові будівельні;
• краплі для очей;
• крем для рук або мазь для загоєння.
Самостійно допомогу можна привезти в Народичі чи відправити Новою

поштою на відділення №1 Народичі,
Житомирська область. Контактна особа
на місці – волонтер Іван Мельниченко
095 555 80 95.
Що потрібно постраждалим:
• зимовий одяг і взуття (літнього привезли, а згоріло все) – не обов’язково нові;
• білизна, носки;
• постільна білизна;
• засоби гігієни – мило, порошок пральний, тази, зубна паста і щітки тощо;

Щодо паління трави, або
Коли ми почнемо поважати права інших

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

Навіщо здійснюють підпали? – для більшості людей відповіді на це питання немає, а вчинки паліїв так і залишаються незрозумілими. І це дуже коректні слова стосовно таких індивідів.

У
Рослини допоможуть, але
менше, ніж ви думаєте
Фікуси та інші домашні рослини дійсно можуть поліпшити якість
повітря, але не дуже — професор
Датського технічного університету
Павло Варгокі каже, що для помітного ефекту потрібно вирощувати вдома
фактично тропічні ліси. Отже, зайвими квіти не будуть точно — просто
пам’ятайте про те, що для значного
результату їхня кількість теж має бути
значною.
Мінімізуйте кількість
забруднюючих речовин
Що це означає? По-перше, якщо ви
курите, не робіть цього в квартирі,
дим може затримуватися там довгий
час. Але краще не курити зовсім. Подруге, коли готуєте, переконайтеся,
що ввімкнули витяжку. По-третє,
обережно зберігайте побутову хімію
— щільно закривайте кришки, а краще — складуйте її в гаражі або в саду,
якщо є така можливість.
Звертайте увагу на матеріали, які
використовуєте вдома
Наприклад, дерев’яна підлога буде
краще, ніж килим, впливати на чистоту повітря. Пил і пилові кліщі можуть
накопичуватися в м’яких меблях, в подушках і матрацах. Можна придбати
чохол на матрац, який вбереже його
від забруднення, і не забувати прати
його.
Уникайте зайвої вологості
Вологість в приміщеннях негативно
впливає на рівень забруднення в квартирі. Мінімізувати її можна за допомогою провітрювання — і не забувайте
боротися з цвіллю, якщо вона є. Після
ванни чи душу протирайте поверхні,
збираючи зайву вологу, і сушіть речі
на вулиці, якщо є така можливість, або
в добре провітрюваному приміщенні.

наслідок пожеж на Київщині та
Житомирщині ми цілодобово, і
вдень і вночі, змушені дихати димом.
І добре, якщо ти здоровий. Але в наш
екологічно не зовсім сприятливий час
більшість українців страждають на
алергічні реакції. Тож постійний дим
означає нежить, чхання і як наслідок
– слабкість і відчуття хворобливості.
А якщо проблеми з диханням, астма
тощо. Тоді хоч живи в протигазі!
А тепер множимо ці проблеми на всі
заходи з протидії коронавірусної інфекції – карантин, неможливість гуляти в
парку, вихід на вулицю лише в масках.
І відсутність чистого повітря – через
дим. Якийсь суцільний жах для звичайного дихання – першої необхідності для
людського існування.
То якими розумними аргументами
продиктований вчинок людини: прийти
на поле і підпалити траву? Чи кинути сірник або недопалок у суху лісову підстилку? Чи залишити без нагляду вогнище?
Можу ще згадати про флору і фауну.
Їх просто вбивають!
І все одно рятувальники щодня із сиренами їдуть гасити вогонь, який «виникає» по всій окрузі. То чому ж люди
здійснюють підпали?

Пожежа в Чорнобильській зоні
10 днів вогнеборці боролися із небезпечною стихією. Ми з тривогою спостерігали, як котрий день поспіль у зоні

відчуження рятувальники намагаються
ліквідувати пожежу. Повідомлялося, що
вогонь перекинувся у Чорнобильську
зону з трьох інших місць. Зокрема, із
Житомирщини.
І нарешті це сталося – відкритий вогонь загасили! Завдяки мужності і самовідданості надзвичайників, і за допомогою Матінки-природи, яка послала
на землю дощ. Але тління залишилося.

На замітку
За даними ДСНС, на відкритій території в безвітряну погоду вогонь може
розповсюджуватися зі швидкістю до
чотирьох кілометрів на годину, а у вітряну – до 30. Висота полум’я сягає двох
метрів, а у разі сильного вітру з різкими
змінами напрямку та швидкості, розмір
таких пожеж протягом 15-30 хвилин
збільшується вдвічі-втричі.
Останні тижні триває боротьба з пожежами в Київській та Житомирській

ВАЖЛИВО
• картопля для посадки;
• насіння овочів (терміново, щоб встигнути щось виростити);
• будівельні інструменти і матеріали.
Самостійно в село Личмани допомогу
можна привозити одразу до трапезної
місцевої церкви – прямо при в’їзді в село.
Там перебувають люди із цього села і сусіднього, що вигоріло вщент.
Контактні особи на місцях: місцева жителька Любов (на жаль, немає телефону) та
Дмитро, тел.: 073 415 26 33, 050 693 26 81.
Можна відправити допомогу в с.
Овруч, звідти її доправлять до місця. Контактна особа на місці: Тетяна
Залоцька 067 527 40 20.
Також можна переказати кошти на
рахунки волонтерів. Контактна особа –
Дмитро Шибалов, тел.: 099 907 82 45.
Картка для переказу матеріальної
допомоги:
4149 4393 1111 3421
Асламова Катерина Володимирівна
IBAN UA743052990000026202697824360.
МФО: 305299.
Рахунок: 26202697824360.
Або
5168 7450 1663 3759
Асламова Катерина Володимирівна
IBAN: UA593052990000026208731511265.
МФО: 305299.
Рахунок: 26208731511265.

Гостре питання
областях, як повідомляє Державна
служба надзвичайних ситуацій.

Київська область
У Зоні відчуження рятувальники
намагаються загасити пожежі на території Корогодського, Луб`янського,
Паришівського, Дитятківського та
Денисовицького лісництв.
Є чотири осередки – с. Корогод, с.
Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с.
Буряківка, де відбувається тління пеньків, залишків деревини та двох торф’яників в осередках пройдених вогнем.
Житомирська область
Гасіння окремих осередків тління
трав’яного настилу, пеньків та деревини на території чотирьох лісових господарств (ДП «Овруцьке ЛГ»,
«Овруцьке СЛГ», «Словечанське ЛГ»
та «Словечанський лісгосп АПК»).
Залишається дев’ять осередків горіння,
з яких п’ять локалізовано, а на чотирьох тривають роботи щодо обмеження
їх розповсюдження.
У відселених населених пунктах (с.
Острови, с. Личмани, с. Середня Рудня,
с. Нижня Рудня та с. Верхня Рудня) вогнем знищено 39 будівель, окремі з яких
населення самовільно використовувало
як дачні ділянки, врятовано 45 будівель. Не допущено знищення будівель і
споруд у шести населених пунктах.
Відселення і збитки
За попередніми даними, внаслідок
надзвичайної ситуації було відселено
близько пів сотні людей, а орієнтовна
сума збитків становить 25 млн гривень.
Із вогнем борються близько 2500
пожежників, залучено майже 400 одиниць техніки, у тому числі літаки і вертольоти, які скидають сотні тонн води.
Інженерною технікою створено більше
400 км мінералізованих смуг.
Що заспокоює, відповідно до офіційних повідомлень ДСНС, підвищення
радіаційного фону на Київщині та у
Києві немає.
Ми відчуваємо дим, смог і страждаємо від забрудненого повітря. І розуміємо, що вогняна стихія може наробити дуже багато лиха. Якби не ці
мужні хлопці. Рятувальникам величезна ПОДЯКА!
І вкотре наголошуємо – не паліть траву, не викидайте непогашені недопалки
і сірники, не залишайте вогнище без
нагляду!
Ірина Левченко

ПОРАДИ

К

ожен звук і склад від народження
малюка батьки намагаються не пропустити і прислухаються до його голосу, інтонації і емоційного забарвлення
звуків, щоб краще розуміти немовля. З
часом мама і тато намагаються навчити
дитину казати перші склади і слова. До
трьох років дитина починає говорити
словосполученнями і реченнями, і згодом вимоги до мовлення стають все вищими.
Для удосконалення мовленнєвих навиків дитини дуже важливим є діалог. І
якщо деякі діти можуть з легкістю повторити слова і звуки правильно вимовлені
батьками, то іншим це не вдається з першого разу. У таких випадках батькам потрібно набратись терпіння і заручитись
допомогою спеціалістів-логопедів, щоб
визначити наскільки складно дитині вимовляти важкі звуки і проводити вправи
для покращення мовлення.

Що таке логопедія і коли дитині
потрібен логопед?
Логопедія – це наука про дефекти мовлення, їх запобігання і усунення шляхом корекційного навчання і виховання.
Предметом логопедії є визначення закономірності навчання і виховання осіб з
порушеним мовленням і пов’язані з цим
психологічні відхилення.
Метою логопедії є усунення мовних
розладів і їх запобігання. Приклад найрозповсюдженіших логопедичних порушень:
Заїкання. Мимовільне повторення
звуків, слів чи речень. Утворення пауз
або затягувань при висловлюванні.

Алалія. Відсутність або недорозвиток
мовлення, пов’язані з ураженням кори
головного мозку.
Дислалія. Порушення вимови звуків.
Дизартрія. Порушення вимови майже
всіх груп звуків, інтонації, голосу.
Афазія. Проявляється у формі фонетичних, морфологічних, семантичних та
синтаксичних помилок.
Вік для визначення потреби у спеціалісті
це 3 роки. Найбільшою і часом неповоротною стає помилка батьків, які думають, що
дитина сама «виговориться». Проте 80 %

Кімнатні рослини-антисептики,
які приносять користь

Кімнатні рослини мають багато корисних властивостей, про які ми навіть
не здогадуємося. Адже зазвичай вазони вважаються лише окрасою домівки. Але окрім краси та свіжого повітря, домашні рослини можуть бути
ще багато чим корисні. Приміром, сьогодні йтиметься про кімнатні рослини-антисептики.
формальдегідом. Ця пальма крім всьоАглаонема
го іншого має бактерицидні властивоЦе природний іонізатор повітря. Ця сті, ефективний антисептик, сприяє
особливість рослини допомагає люди- загоєнню ран та допомагає протистоні бути стійкою до стресів та підвищує яти простудним інфекціям. Звичайно,
працездатність. Багато хто спеціально завдяки зовнішньому вигляду стане
облаштовує аглаонему біля робочого прекрасним доповненням будь-якого
місця та насолоджується спокоєм і пло- інтер’єру.
дами власної праці. Варто згадати й про
те, що вазон ще й дуже красивий, тому Каланхое
стає бажаним і вдома, і на роботі.
Просто неземна краса, яка допомагає в лікуванні багатьох хвороб: загоБамбукова пальма
ювання ран та пролежнів,
допомагає при гінеколоабо Хамедорея
витончена
гічних
захворюваннях,
стоматитах та пароЦей вазон стане в
пригоді кожному, хто
донтозі, гайморитах
бажає отримати в осета тонзилітах.
лі надзвичайно потужний повітряний
Фікус
фільтр. Варто зауУлюбленець баважити, що красугатьох власників
помешкань
завдяня-пальма при правильному догляді
ки красивому вигляду.
може цвісти круглий рік.
Особливий тим, що
живиться вбираГербера Джеймсона
ючи з повітря
бензол,
пенЦя домашня рослинка дуже
популярна серед любителів кімт ахлор ф енол,
трихлоретан, тим
натної зелені. Це пов’язано з тим,
самим очищуючи пощо вона не тільки надзвичайно красива, завдяки великим
вітря.
неймовірно колоритним квітам, але й тому що гербера
Англійський
дуже добре очищає повітря
плющ (або
від різноманітних шкідлихедера)
вих забруднень.
Ця рослина знайома багатьом, але мало
хто знає про її надзвиДрацена
Знаменита й бажана в будь-якочайні властивості. Адже
Англійський плющ (або хедему домі драцена незамінна помічниця в боротьбі з аміаком,
ра) стане справжнім помічнибензолом, ксилолом, толуолом та
ком для людей, які тримають

випадків порушення мовлення у дитини
спричинені педагогічною занедбаністю.
Часом батьки мало спілкуються з дітьми,
які у ранньому віці замінюють брак спілкування мультиками і навіть комп’ютерними
іграми. Дитині немає звідки брати приклад
правильної мови і словниковий запас.
Батьки та рідні можуть застосовувати
різні методи для покращення мовленнєвих навичок дитини, проте консультація
лікаря-логопеда є обов’язковою, адже
професійна порада і допомога дозволяє
пришвидшити лікування.
вдома домашніх улюбленців, бо він
може знищувати алергени, які виділяє
вовна тварин. Тому алергікам, які все ж
мріють завести маленького пухнастого
друга, було б добре посадити вдома цю
невибагливу та корисну рослину. Також
плющ добре нейтралізує формальдегіди й багато інших шкідливих випаровувань.

Цитрусові
Ці кімнатні улюбленці можуть побити рекорд серед найкорисніших рослин,
тому що мають антибактеріальні властивості, знезаражуючи та освіжаючи
запилені приміщення. Деревця надзвичайно красиві, а їхні плоди мають цілий
арсенал корисних речовин.
Алое
Ця кімнатна рослина знайома багатьом, від бабусь, які вирощували алое як
головну лікувальну рослину. Це дійсно
особливий вазон, адже має ранозагоювальну, жовчогінну, антибактеріальну,
протиопікову та протизапальну властивості. Сік алое нормалізує травлення й
покращує апетит, підвищує імунітет,
гемоглобін, сприяє відновленню тканин. У народній медицині сік алое відомий як засіб при виразковій хворобі,
гастриті, фарингіті й ларингіті, гнійних
ранах, наривах і фурункулах.
Хлорофітум
Це надзвичайна рослина, адже вона
вважається лідером з швидкого очищення повітря приміщення. І це не все на що
здатний цей вазон. Хлорофітум звільнить кімнату від сигаретного диму і чадного газу та нейтралізує формальдегіди,
шкідливі мікроорганізми та алергени.
Бегонія біло-плямиста і білий
олеандр
Ця кімнатна рослинка заворожує
суцвіттям білих тендітних квітів. Вона
прикрашає підвіконня будинків, даруючи красу та затишок кожному, хто
забажав бачити її у себе вдома. Окрім
того, бегонія покращує роботу верхніх
дихальних шляхів та допомагає при
бронхіальній та легеневій хворобі.
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Основою спілкування і взаєморозуміння є мовлення. І для комунікації, передачі думки, і самовираження необхідно
навчитись розмовляти чітко і естетично.

5 основних порад батькам для
розвитку мовлення дитини
Розмовляйте з дитиною. Часто батьки
недооцінюють важливість комунікації з
дитиною і обмежуються лише загальними фразами необхідними для існування.
Проте розмова вдома повинна лунати постійно, і приклад діалогу не лише впливає
на розвиток мовлення і вивчення нових
слів, а й на подальше емоційне забарвлення сказаного. Окрім розмови з дитиною
потрібно також читати їй казки, співати
пісні і колискові, тим самим прищеплюючи любов до літературного мовлення.
Вивчити основні правила побудови речень. Важливим є не лише вивчення слів,
а й правильне їх вживання в реченні. Діти
часто плутають і на предмети жіночого
роду кажуть «він» і навпаки на предмети
чоловічого роду «вона». Поясніть дитині
закономірність закінчень слів залежно
від іменника. Виправляти дитину, коли
вона неправильно вимовляє, потрібно
поступово по одному слову.
Логопедичні вправи та ігри. Дитячі
логопедичні вібромасажери стануть незамінним помічником під час вимови
складних звуків та привчанні дитини до
ложки. За його допомогою можна робити
заспокійливий масаж ротової порожнини, щік та губ. Звертайте увагу на дихання, адже від нього залежить також сила
звуку під час розмови. Тренуватись видихати можна за допомогою вправ, свистків і дудок та гри у логопедичне лото.
Правильна вимова. Вивчайте з малюком скоромовки і віршики у яких є звуки,
які складно вдається вимовляти дитині.
Вивчаємо нові слова щодня. Вивчайте
одне слово, його значення і застосування
в реченні щодня. Навчати можна також з
картинками і асоціативно.
Підготувала
Ірина Паясь

РЕЦЕПТ

Весняні страви з редисом

Салат з редису, огірків і зеленої
цибулі – справжня класика, яка
навесні до вподоби будь-кому.
Але ж інколи виникає бажання
скуштувати щось нове, оригінальне. Якщо хочете цікаву страву із
вмістом цього овочу, спробуйте
нові рецепти. І ваше меню буде не
лише різноманітним, а й корисним. Адже редиска – малокалорійна, перешкоджає відкладенню
жирів, покращує обмін речовин,
а завдяки клітковині, виводить
з організму холестерин, шлаки і
токсини.
Салат з мідіями
Приготуйте салат із редиски, мідій,
перепелиних яєць, зелені, додайте
оливкову олію, сік лимона і зернистої
гірчиці. До столу його можна подавати
разом зі свіжим багетом.
Паштет з редису
Складові:
редис – 10 шт.;
м’який сир – 200 г
зелень (кріп, петрушка, базилік) –
2 ст. л.
сік лимонний – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
Сир і редис натріть на крупній тертці, змішайте, додайте лимонний сік і
подрібнену зелень. Поставте в холодильник на 30-40 хвилин.
Візьміть тонкі скибочки підсмаженого хліба і покладіть на них тонкий шар
паштету з редиски. Прикрасьте зеленню.
Салат з редискою і сиром
Складові:
Нежирний сир – 400 г
Редис – 300 г
Кріп – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
Порізаний редис і сир ретельно перемішайте. Додайте до маси нашаткований кріп. Такий салат можна вживати в розвантажувальні дні.

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

Вчимо дитину розмовляти правильно
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Шепетька Сергія Анатолійовича,
заступника міського голови
з соціально-гуманітарних питань БМР

Сусліну Людмилу Володимирівну,
депутата БМР

Бабич Валентину Андріївну,

адміністратора відділу адміністративних послуг
Управління Центру надання адміністративних послуг БМР

Гасій Юлію Миколаївну,

головного спеціаліста відділу обліку та звітності БМР

Великодня художня
виставка робіт
талановитих дітей
громади

До Великодніх свят Бучанський центр позашкільної освіти представив арт-галерею від вихованців закладу.

О

сновна мета вчителів центру – розкрити в дитині
жагу до творчості, розвинути увагу та спонукати
проводити дозвілля з користю, навіть в карантині.

Ячник Вікторію Юріївну,

фахівця І кваліфікаційної категорії Центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді БМР

Таможнього
Олександра Васильовича,
депутата Бучанської міської ради

Синицю Галину Володимирівну,
головного спеціаліста відділу
ведення Державного реєстру виборців БМР

Щиро вітаємо із 60-річним ювілеєм!

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

Фігурську
Валентину Іванівну
Є ювілеї і свята різні,
Та одна з найкращих дат,
Коли вітають друзі й рідні,
І Вам минає 60!
Бо 60 – це сила й мудрість,
Та й досвід, кажуть, немалий,
Повага в дома, серед друзів,
Любов і шана від дітей!
Прийміть від нас вітання щирі,
Хай обминає Вас журба,
Хай кожен день несе віднині
Для Вас міх щастя і добрас!
Колектив територіального
підрозділу ЦНАПу
с. Гаврилівка та с.Тарасівщина

ТАЛАНТ

Бучанці
на «Чорноморських іграх»

Юні співаки нашої громади пройшли до другого
туру дитячого фестивалю «Чорноморські ігри».

З

а підсумками першого туру перемога посміхнулася
чотирьом бучанцям у різних номінаціях:
Вокалістки 6-10 років: Ольга Гарбузюк.
Вокалістки 14-16 років: Валерія Білоус, Анастасія
Мурміль.
Вокалісти 12-16 років: Кирил Свита.
Оргкомітет фестивалю «Чорноморські ігри» ухвалив рішення перенести проведення фінальної частини
фестивалю з липня 2020 року на липень 2021-го. Таке
рішення обумовлене епідеміологічною ситуацією в
Україні та у світі загалом.
Тож наші зірочки автоматично потрапляють до другого туру «Чорноморських ігор 2021»!

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

Адже всім відомо, що в дітей так багато енергії,
яку дуже важливо спрямовувати у правильне русло.
І саме творчість допомагає розкривати найкращі сторони та знаходити приховані таланти.

e-mail: buchanews@ukr.net
www.bucha-rada.gov.ua
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