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Діяльність громади –
розглядали і вирішували

Бучанський міський голова Анатолій Федорук
провів чергове засідання виконавчого комітету,
на якому розглянуто понад 60 питань порядку
денного.

Кабінет Міністрів України затвердив перспективний план Київської області. Бучанська ОТГ об’єднала 14 населених пунктів Київщини.

Б

учанський міський голова Анатолій Федорук про
підсумки роботи і логічне завершення головної реформи країни:
Шість років дискусій навколо адміністративно-територіальної реформи на різних
рівнях, життя у старій системі координат, тій радянській ієрархічній моделі, яка
вже віджила своє і ставала тягарем для розвитку самоврядування.
Цьому сценарію Кабінет Міністрів України поклав
край – перспективний план Київської області затверджено! Це означає, що всі об’єднані територіальні громади Київщини нарешті сформовано.
Для Бучанської ОТГ цей шлях був непростим із самого початку: нав’язувався і випробовувався «добровільно-примусовий» формат об’єднання, авральний режим
перекроювання планів громад під політичні настрої
окремих депутатів різних рівнів – все це ми пройшли
однією злагодженою командою однодумців, налаштованою на позитивні зміни.
Ми вистояли, бо нам вірили і нас підтримували
справжні прихильники головної реформи країни. Ми
разом щодня долали бюрократичні перешкоди тих
політиків, для яких власне его було вище інтересів

розвитку громад, і знаходили порозуміння у профільному міністерстві, комітеті Верховної Ради, Асоціації міст України, серед депутатів Київської обласної ради, керівництва Київської
облдержадміністрації.
Нам часто встромляли палиці в колеса і сподівалися, що ми
здамося, опустимо руки. Але це нас лише загартовувало. Ми
ставали сильнішими, наші добрі справи гуртували у ряди реформаторів тих, хто вірив у логічне завершення розпочатої справи.
Не вдалося б досягти такого результату без активу в кожному населеному пункті, без депутатського корпусу, без кожного, хто приходив із бажанням стати членом команди реальних
змін. Звісно, іноді це породжувало непорозуміння, втрачався
«золотий» час для розвитку територій.
Та ми не гаяли часу, проговорили кожну непросту ситуацію,
почули всі зауваження і навели власні аргументи під час зустрічей у всіх населених пунктах. У результаті маємо сформовану
громаду, яка стане драйвером для створених громад, що націлені на зміну якості життя людей.
Відповідно до рішення уряду, до Бучанської об’єднаної територіальної громади тепер входять 14 населених пунктів. Окрім міста
Буча, це два селища – Ворзель і Бабинці – та 11 сіл: Блиставиця,
Буда-Бабинецька, Вороньківка, Гаврилівка, Здвижівка, Мироцьке,
Луб’янка, Раківка, Синяк, Тарасівщина, Червоне.
Сьогодні вже можна говорити про ефективність запропонованих у перспективному плані конфігурацій з огляду на подальший економічний розвиток громад. При цьому важливо не
загубити основне – ефективні результати реформи, які зміцнять усі села, селища й міста, щоб кожен мешканець відчув
позитивні результати реформи у своєму населеному пункті.
Документ затверджено, а це значить, що в новому більш потужному складі –не кількісному, а якісному, ми розпочинаємо
новий етап розбудови Бучанської ОТГ.
Якою вона буде через 5 чи 10 років? Результат залежить від роботи кожного з нас. Вірю і знаю – разом ми
зможемо більше!»

Україна – це Європа

З

аслухано інформацію про підсумки проходження
опалювального сезону 2019/2020 років та організацію
підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Бучанської міської ОТГ
до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років.
Закінчення на стор. 2.

21 травня – День вишиванки

На щастя і на долю

Сьогодні, у День вишиванки, ми відчуваємо себе
частиною тисячолітньої історії української нації,
занурюємося у традиції і культуру, підкреслюємо
свою особливість та індивідуальність.

В

ишиванка – це не просто гарне
вбрання, для кожного українця це щось рідне та близьке
серцю, можна сказати святе.
Кольорові вишиті сорочки гладдю та хрестиком із зображенням
людей, птахів, дерев і квітів
є символом всього українського народу. Кожна вишивка на клаптику тканини – це душевний витвір
золотих рук, відображення наповненості людської
душі українськими звичаями, духовністю, віруваннями та мріями, які закладаються з дитинства…

Вільний, усвідомлений вибір
Європа починається не з перетину кордону чи умовної позначки на географічній мапі світу, а з позиції
кожного з нас, наших дій, виконання планів і отриманих результатів!

Д

ля жителів Бучанської громади налагодження дружніх партнерських стосунків із країнами Європи розпочалося з 2006 року – часу підписання угоди про співпрацю з містом Республіки Польща Тушином. Відтоді
європейський місток між Бучею і містами Європейського
Союзу розширявся: додалися міста Ярошин та Пщина, литовська Паланга. Ми йдемо далі у питаннях налагодження
економічної, культурної, спортивної співпраці: тривають
перемовини із містом Кочев’є (Словенія).
Сьогоднішній день вкотре підтверджує єдність України
та Європи за духом, історією, спільними цінностями,

тому завдання для кожного жителя – почати будувати
Європу з власної оселі, вулиці, села чи міста. Маємо пам’ятати щодня, що ми живемо в центрі Європи і тільки від
нас залежить, щоб він був не лише географічним: принципи миру, єдності, сповідування спільних цінностей та
інтересів повинні стати епіцентром, довкола яких відбуватимуться зміни.

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах
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ОФІЦІЙНО
Президент Володимир
Зеленський підписав
закон щодо посиленого
тестування на COVID-19

З

акон передбачає обов’язкове тестування:
• усіх осіб з ознаками коронавірусної
хвороби, а також тих, хто контактував з хворими на COVID-19.
• медиків, які працюють у медзакладах з такими хворими,
• працівників поліції, нацгвардії та
інших працівників, задіяних у здійсненні протиепідемічних заходів, незалежно від того, чи мали вони контакт
з хворим на коронавірусну хворобу.
Відтепер мають право залучати на
волонтерських засадах до протидії
поширенню коронавірусу лікарів-інтернів, а також лікарів-спеціалістів,
які ще не мають кваліфікаційної категорії, з урахуванням обмежень щодо
такого залучення.
Також виплачується допомога з
тимчасової непрацездатності:
• людям, які лікуються у медзакладах
або перебувають на самоізоляції – у
розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від
страхового стажу.
• медичним працівникам на лікуванні чи самоізоляції – 100 відсотків
середньої зарплати незалежно від
страхового стажу.
Крім того законом передбачено оприлюднення на офіційному вебсайті
інформації:
• щодо результатів тестування та кількості тестів, проведених на амбулаторному та стаціонарному рівнях;
• забезпеченості закладів охорони
здоров’я лікарськими засобами, виробами медичного призначення;
• кількості та кваліфікації залученого
до боротьби з COVID-19 медичного
персоналу;
• проведення закупівель, отримання
та розподілу лікарських засобів.
Ці зміни до законодавства діятимуть
під час карантину та ще протягом двох
місяців з моменту його скасування.
Закон набирає чинності з дня його
опублікування.

В Україні відкриють пляжний сезон

Цього літа буде відкрито пляжний
сезон на морях і річках, оскільки
сонячне випромінювання може
вбити збудника коронавірусу.
ро це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор
Ляшко.
«У цьому сезоні ми зможемо купатися… Морська сіль спільно із сонячним
ультрафіолетовим випромінюванням
знищує збудника коронавірусної хвороби, тому буде дозволено відкрити пляжний сезон в Україні, напевно, як і в інших
країнах світу», – заявив він.
Ляшко уточнив, що перед тим, як
ухвалити таке рішення, МОЗ провело
консультації з Інститутом епідеміології
інфекційних хвороб Національної академії медичних наук.
Він додав, що хоча в прісній воді збудник має можливість виживати, за даними науковців, у річках з проточною водою інфікуватись досить складно, хіба
що у разі дуже тісного контакту. Тому
плавати в річці МОЗ теж дозволить.
Серед головних умов:
- не відвідувати пляжі людям з групи
ризику: літнім людям та людям з хронічними захворюваннями;
- дотримуватися безпечної дистанції
(не менше 2 метрів);
- дотримуватися правил особистої
гігієни: мити руки, чхати й кашляти в
одноразову серветку, використовувати
маски.

П

Діяльність громади – розглядали і вирішували
Р

Закінчення. Початок на стор. 1.
озглянуто і затверджено проєкти
рішень із фінансових питань – про
стан сплати податків, зборів та обов’язкових платежів до місцевого бюджету
Бучанської міської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року,
затверджено звіт щодо виконання місцевого бюджету Бучанської міської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року.
Питання діяльності освітніх закладів
не оминули увагою. Розглянуто питання
про організоване закінчення 2019/2020
навчального року та проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти Бучанської міської об’єднаної територіальної громади.
Затверджено кошторисну частину
проєктної документації «Будівництво

спортивного
мультифункціонального майданчика зі штучним покриттям та тренажерним обладнанням за
адресою: с. Луб’янка, вул. Шевченка,
17, Комунальний заклад «Луб’янський
заклад загальної середньої освіти І-ІІ
ступенів» №7 Бучанської міської ради
Київської області».

АКТУАЛЬНО

З 22 травня – другий етап послаблення
карантину

Від п’ятниці 22.05.2020 Україна буде
переходити до адаптивного карантину, який передбачає поетапне
пом’якшення карантинних обмежень і діятиме до 22 червня. Відповідне рішення ухвалили в Кабінеті
Міністрів України.
Що буде дозволено з 22 травня:
−− запуск громадського транспорту, рух
міського і приміського наземного
транспорту;
−− проведення спортивних змагань з обмеженням до 100 осіб без глядачів;
−− роботу готелів, окрім хостелів, але не
роботу ресторанів і басейнів у готелях;
−− буде надана можливість проведення
служб у храмах з розрахунку одна людина на 10 кв. м.
З 25 травня – відновлення роботи дитячих садочків, а також робота метрополітену в тих містах, де дозволятиме епідеміологічна ситуація.
Модель адаптивного карантину – це
модель, коли скасовуються обмеження,
запроваджені на рівні держави, але при
цьому Уряд працює спільно з місцевою

владою, яка буде дивитися, чи відповідає
епідеміологічна ситуація в регіоні критеріям Міністерства охорони здоров’я.
Визначені три критерії МОЗ: наповненість ліжкомісць, кількість зроблених
тестів та кількість захворілих на 100 тис.
населення. Якщо ці три параметри відповідають встановленим МОЗ, будуть
запроваджувати наступні етапи пом’якшення. Або навпаки – посилювати їх в
тому або іншому регіоні.
«Міжобласні перевезення поки що не
відкриваємо. Ми домовилися, що це буде
на початку червня, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить це зробити», – зазначив Прем’єр-міністр Денис
Шмигаль.

22 квітня на засіданні уряду було
ухвалено рішення про необхідність
запровадження державного регулювання цін шляхом декларування.

У

сок, борошно пшеничне вищого сорту,
макаронні вироби вітчизняного виробництва, молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), хліб житньо-пшеничний, яйця курячі категорії С1,
птиця (тушка куряча), вода мінеральна
негазована, масло вершкове жирністю
72,5%.

«Батьківщина» допомагає!

Команда «Батьківщини» у Київській області регулярно допомагає лікарям,
поліцейським та мешканцям Бучанської територіальної громади боротися з пандемією COVID-19 та кризою спричиненою жорсткими карантинними обмеженнями.

Д

епутат Київської обласної ради, член
фракції «Батьківщина» Олександр
Колодій забезпечив дезінфікуючими засобами амбулаторію загальної практики
сімейної медицини (АЗПСМ) і фельдшерський амбулаторний пункт (ФАП)
у Тарасівщині та Вишгородський поштовий зв’язок у Гаврилівці. Також депутат передав десятки продуктових наборів незахищеним верствам населення
Бучанської ОТГ.

Пресслужба БМР

ІФА тест-системи –
українські

Наша держава п’ята країна у світі,
де вчені швидко розробили відповідні ІФА тест-системи
ФА-тести українського виробника
НПК «Діапроф-Мед» для виявлення антитіл до COVID-19 відповідають
вимогам директиви ЄС. Про це повідомили в самій компанії.
«Це стало можливим після проведення
порівняльних випробувань. Розробники
висловлюють подяку експертам CDC
(Атланта США) за сприяння в проведенні порівняльних випробувань, які
проводилися в НМУ ім. Богомольця», –
сказано в повідомленні.
Також зазначається, що з представником виробника в Євросоюзі були
підписані всі необхідні документи.
«Таким чином ІФА-тести українського виробника відповідають вимогам директиви ЄС», – зазначили в компанії.
Окрім того, повідомляється, що
перша партія українських тестів
«Діапроф-Мед»
експортується
в
Німеччину, де буде використана для
обстеження сироваток крові людини.
До кінця травня український виробник планує випустити перший мільйон ІФА-тестів на COVID-19.
«Діапроф-Мед» раніше заявив про
успішне завершення розробки ІФАтестів на COVID-19. Йдеться про тестування на імуноглобуліни G, М і А.
Таким чином Україна стала п’ятою
країною у світі, вченим якої за короткий період часу вдалося розробити
відповідні ІФА тест-системи.
Так, тест на визначення імуноглобуліну G дає змогу констатувати одужання пацієнта від вірусу, а також використовувати антитіла перехворілих
у лікуванні тяжко хворих пацієнтів на
COVID-19.
Тестування на імуноглобулін М
(IgM антитіл до коронавірус) дозволяє
виявити хворих.
Ще одна тест-система призначена
для якісного виявлення IgA антитіл
до SARS-CoV-2 в зразках сироватки і
плазми крові людини. Цей аналіз дає
змогу виявляти хворих на коронавірус
буквально з перших днів зараження.

І

Кабмін розпочав регулювання цін на продукти

ряд вирішив слідкувати за вартістю
10 продуктових товарів, 20 засобів
індивідуального захисту, а також 7 лікарських засобів й 11 видів антисептиків.
Постанову було офіційно опубліковано 8 травня, а отже, вона набрала чинності 18 травня 2020 року.
Передбачається, що цей акт буде діяти
до закінчення карантину.
Якщо продавці захочуть підняти роздрібну ціну на 5 відсотків, то мають це
задекларувати.
Нагадаємо, що до переліку харчових
продуктів потрапили: гречка, цукор-пі-

Ухвалено рішення про відшкодування вартості послуг
з надання невідкладної медичної допомоги населенню
Бучанської міської об’єднаної територіальної громади
на 2020 р., про забезпечення
продуктовими наборами та
предметами першої необхідності,
антисептиками
для дезінфекції рук малозабезпечених громадян міста Буча с. Гаврилівка, с. Тарасівщина, с.
Луб’янка, с. Блиставиця у період карантину у зв’язку з поширенням на території
України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2 у травні 2020 року.

Бучанська міська партійна організація «Батьківщини» регулярно надає
матеріальну допомогу тим, хто сьогодні
опинився у скрутному становищі і не в
змозі повноцінно забезпечувати себе і
свою родину. Таку допомогу вже отримали 143 родини.
Для протидії COVID-19 депутати від
«Батьківщини» по всій Україні виділили близько 9 мільйонів гривень власних
коштів (6 мільйонів – за попередній пе-

Політична реклама
ріод, а з 21 квітня – додатково 3 мільйони), роздали понад 960 тисяч одноразових і багаторазових масок, 17 500
захисних костюмів, 50 500 продуктових
наборів.
На гарячу лінію «Батьківщини» надходить велика кількість прохань про
засоби індивідуального захисту та
продуктові набори, партійці спільно з
волонтерами збирають усе необхідне і
адресно доставляють.
Команда
Київської
обласної
«Батьківщини» наголошує, якщо ви
потребуєте допомоги − звертайтеся за
телефоном 0 800 500 982.

Актуально

Д

ля цього враховується вік пацієнта (молодше чи старше 60 років),
наявність супутньої патології, показники загального аналізу крові (наприклад, звертають увагу на наявність
лімфопенії – зниження кількості лімфоцитів), рівень лактатдегідрогенази
(ЛДГ) – ферменту, який є в легенях
(чим більше рівень ЛДГ, тим більше і
важче ураження легень).

На жаль, в Україні не описують у
відсотковому відношенні об’єм ураження легеневої тканини. Саме це має
значення для оцінки ризику важкого перебігу захворювання. Скажімо,
якщо уражено 50% легень – це високий ризик важкого перебігу пневмонії», – додала лікарка. За її словами, всі
пацієнти з коронавірусною інфекцією
COVID-19 потребують особливого
спостереження з 8-го по 14-й день
хвороби (саме в цей період можливе
прогресування захворювання).
Пацієнти середнього ризику з легкими симптомами, об’ємом ураження легень за КТ менш як 50% і за відсутності
серйозної супутньої патології можуть
спостерігатися вдома. Якщо пацієнт
входить до групи ризику або має важкі
симптоми, потрібна госпіталізація. Всі
пацієнти з високим ризиком потребують стаціонарного лікування.

ВАЖЛИВО

Обговорення проєкту
Запрошуємо до обговорення
проєкту програми із соціального захисту учасників АТО/ООС на
2020/2022 роки.

П

ропозиції надсилайте на електронну адресу: upszn@bucha-rada.
gov.ua, або на поштову адресу: бульв.
Б. Хмельницького, буд. 5/5-А»
Контактний телефон – 045(97) 49904
Текст проєкту програми – на офіційному сайті Бучанськоі міської ради.
Пресслужба БМР

Т

равень – найбагатший місяць, йому
пощастило найбільше: День матері і
Міжнародний день сім’ї завжди в календарі поряд, бо не можуть ці два теплі свята жити одне без одного.

ОСВІТА

29 травня дистанційно завершуються
заняття в школах

У зв’язку з карантинними обмеженнями скасовано проведення свята Останнього дзвоника та випускних вечорів.
відоцтва досягнень учнів 1, 2-х та 3-х триманням чіткого регламенту санітар(пілотних) класів, табелі навчаль- но-епідеміологічної безпеки.
Консультації проводитимуться за наних досягнень учнів 3-8-х, 10-х класів
направлятимуться батькам в електро- явності підтвердження задовільного
нному вигляді з подальшим врученням стану здоров’я учня та створення відпооригіналу документа на початку нового відних умов для навчання (засоби індинавчального року.
відуального захисту, малими групами,
Документи про базову загальну серед- забезпечення дистанції тощо).
Державна підсумкова атестація в 11-х
ню освіту учні 9-х класів орієнтовно откласах буде проходити у формі ЗНО в
римають 18 червня.
Для випускників 11-х класів після пунктах тестування з трьох предметів:
завершення карантинних обмежень в з української мови, математики або іскожному закладі загальної середньої торії України (на вибір учнів), третій
освіти буде організовано додаткові кон- предмет на вибір учнів.
Пункти тестування на час проведення
сультації з предметів, обраних ними для
проходження ДПА у формі ЗНО з до- ЗНО-2020 буде організовано на базі:

С

У Бучанській ОТГ планується встановити пристрої фото і відеофіксації в місцях утворення несанкціонованих сміттєзвалищ.
рацюватимуть» вони в найбільш
проблемних місцях. Для початку облаштують 10 нових приладів з метою подальшого запобігання утворенню
стихійних сміттєзвалищ. З їх допомогою
виявлятимуть та фіксуватимуть правопорушників, а відтак – притягуватимуть до
відповідальності згідно із законодавством.
Штраф становить 1360 грн. Тож є надія,
що несумлінні жителі все ж порахують:
дешевше платити за вивезення сміття, ніж
викидати його тишком-нишком.

«П

• Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ
ступенів – ЗОШ І-ІІІ ступенів» №3
(два пункти);
• Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ
ступенів – ЗОШ І-ІІІ ступенів» №4;
• Бучанської СЗОШ І-ІІІ ступенів
з поглибленим вивченням іноземних
мов №5.
Для випускників Бучанської МОТГ
буде організовано підвезення до пунктів
проведення тестування, що розташовані поза межами м. Буча.
Документи про повну загальну середню освіту вручатимуть випускникам
після складання ДПА та отримання результатів від Українського центру оцінювання якості освіти, після прийняття Урядом рішень про зняття певних
карантинних обмежень для здобувачів
освіти та з дотриманням регламенту санітарно-епідеміологічної безпеки.
Традиційне нагородження випускників-медалістів планується після зняття
карантинних обмежень.

ВАЖЛИВО

РИНКИ – ДОТРИМАННЯ САНІТАРНИХ
НОРМ

На часі

Ні стихійним сміттєзвалищам.
Для порушників –
фото і відеофіксація

Усе найкраще, що є на землі, починається із сім’ї, де панує особливе джерело
любові, добра, поваги, взаємодопомоги
та збереження кращих традицій людських взаємин.

А основа сім’ї та роду – материнство.
Це безцінний дар, вічне джерело людського буття. Для кожного з нас немає
нічого святішого, ніж наші матері.
Саме тому в ці дні вітання від
Бучанської міської ради з нагоди двох
свят, слова вдячності за синів та чоловіків отримують 11 матерів загиблих учасників АТО та 19 дружин загиблих.
Ми розуміємо, як їм не вистачає саме
в такі дні дзвінка цих чоловіків і кількох
слів подяки за подароване життя, за ніжність і турботу, родинне вогнище, смачний сніданок і зігрітих ласкою дітей…
Ми не замінимо ті погляди, слова, міцні руки, але дуже хочемо, аби матеріальна
підтримка, квіти, увага і тепло допомогли
в непростий час пережити біль втрати.
Постукали у двері, побажали довгих
років життя – матерям, вдячних дітей –
дружинам...
Громада дякує і пам’ятає!

Бучанський міський голова Анатолій
Федорук провів позачергове засідання комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Р

озглядалися питання про стан дотримання протиепідемічних вимог,
встановлених постановою головного
державного санітарного лікаря України
від 27.04.2020 № 14 на агропродовольчих
ринках та щодо стану дотримання санітарних норм та правил утримання територій ринків.
Факти створення стихійних сміттєзвалищ і їхня ліквідація стали чи не головною
темою на сторінках Фейсбуку. Саме тому
питання детально обговорили і вирішили
зобов’язати облаштувати на територіях
ринків відокремлені майданчики для збо-

ру твердих побутових відходів, утворених
в результаті господарської діяльності.
Серед проблем, що потребують негайного вирішення – забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних норм та
своєчасне вивезення твердих побутових відходів, які утворюються внаслідок
здійснення торгівлі харчовими продуктами на території агропродовольчих ринків.
Аби перевірити виконання всіх ухвалених рішень, заплановано провести
виїзне засідання міської комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участю представників адміністрацій ринків.
Пресслужба БМР

Перевіряли на місцях

Згодом відбулось виїзне засідання
комісії з питань ТЕБ та НС щодо дотримання протиепідеміологічних
вимог, санітарних норм та правил
утримання територій ринків, розташованих в м. Буча.
ерівник управління житлово-комунального господарства БМР Олена Докай
розповіла, що за результатами перевірки
один із базарів закрили, два залишили відкритими. Крім того, адміністрації ринку
було вручено припис про те, що необхідно
провести заміну контейнерних баків та забезпечити своєчасне вивезення сміття.
Також комісія вирішила:
−− забезпечити виконання протиепідемічних вимог;
−− забезпечити неухильне дотримання санітарно-гігієнічних норм та своєчасне
вивезення твердих побутових відходів, в
т.ч. провести заміну старих контейнерів;
−− надати дозвіл другого входу/виходу за
умови дотримання контролю кількості
покупців та температурного скринінгу;
−− дозволити продаж саджанців, квіткової
розсади та овочевого посадкового матеріалу у визначених місцях.

К

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Весна зібрала найпрекрасніший букет свят, які пов’язані теплими почуттями
у житті кожної людини.

У Бучанській ОТГ проживають 434
багатодітні родини, у яких зростають
1402 дітей. «Найголосніші» дві родини,
у яких ранок починається із семи «я».
У 14 сім’ях мами-героїні обціловують
щоранку 84 дітей, які щасливі від дотику маминих рук і батькових порад.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Як розповіла в інтерв’ю «Ракурсу»
пульмонологиня, кандидатка медичних наук Марина Корчинська, у США
розробили шкалу Call-Score – це критерії ступеню ризику важкого перебігу коронавірусної інфекції COVID-19.

Сім’я, мати і дитина –
це ми всі – це Україна!

З турботою про кожного

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

Важкість перебігу
коронавірусної інфекції
можна спрогнозувати
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З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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Суспільство

Керівник бучанського проєкту «Portal Освіта і Бізнес»
Наталія Левченко:

ОСОБИСТІСТЬ

«Важливо – взаємодія і спілкування!»
Для жінки, з якою мені довелося поспілкуватися, не існує поняття «неможливо». У ситуації, коли не вдається задумане, відразу ставить запитання: «А
як можливо?» Шукає, вчиться, консультується, пробує інший шлях, корегує
кінцеву мету… І досягає успіху! А також, що не менш важливо, отримує задоволення від того, що робить.
Ця розумна, енергійна, винахідлива і талановита людина – Наталія Левченко, керівник бучанського проєкту «Portal Освіта і Бізнес». Знайомитися,
об’єднуватися за інтересами, розвивати свій регіон – її головні тези.

Р

аніше Наталія працювала тренером
освітніх проєктів у бізнесовій структурі, тож отримала досвід не лише викладача, а й дізналася та навчилася різноманітних аспектів бізнесового процесу.
Близько 10 років тому її молода сім’я обрала місцем проживання Бучу, а згодом
у жінки з’явилося бажання організувати
свою справу: займатися викладацькою
діяльністю та творчістю.
Кілька років тому Наталка зупинила
свій вибір на просторому приміщенні
для офісу на вул. Енергетиків, де могла
без проблем реалізувати задумане. Але
виникло нове питання: «Як зайняти робочий час?» Адже офіс не мав пустувати.
– Під час підготовки цього стартапу
коворкінг став одним із напрямів. Аби
не завищувати ціну на заходи, ми мали
збільшити кількість сервісів, – розповідає бізнес-леді. – З’ясувалося, що в Бучі
багато людей, які працюють віддалено, у
них маленькі діти і вони мають знайти
собі робоче місце. Тож для розв’язання
цих проблем саме простір і був необхідністю, – розповідає Наталія.

турбота

Сімейна справа
Наталка надзвичайно енергійна і багато працює для досягнення успіху. А допомагають їй найрідніші люди. Їм
вдалося налагодити процес
так, що є чітке розподілення
ролей, повна взаємодія і розуміння кінцевого результату:
– У кожного з нас є своя лінія
в бізнесі. Але кінцевий напрям
один: освіта, культура, інформація! – пояснює Наталія.
Чітко вибудовували програму, знайомилися з людьми, які могли б
бути резидентами. Дізнавалися, що необхідно жителям регіону. І давали їм це:
організовувати дозвілля, творчі вечори,
концерти, перегляди кінострічок, майстер-класи, спілкування з цікавими особистостями, зустрічі підприємців тощо.
За два роки «Portal» став центром комунікації в регіоні.

Коворкінг (з англійської «спільно
працювати») – це модель організації
роботи людей, найчастіше фрилансерів з різним типом зайнятості у єдиному робочому просторі.
Коворкінги характеризує гнучка організація робочого простору і
прагнення до формування спільноти
резидентів та внутрішньої культури.
Учасники залишаються незалежними
і вільними, мають можливість спілкуватися, обмінюватися ідеями та допомагати один одному. Принцип роботи – погодинна або щомісячна оплата
за перебування.
– Це такий собі новітній майданчик
для спілкування груп людей за інтересами, – зазначає керівник офісу.

Громадська ініціатива
Після оголошення карантину в цієї активної жінки звільнилося більше часу, було бажання зробити щось корисне, і розуміння в
необхідності згуртуватися. Тож не дивно, що
Наталка очолила громадську організацію.
– Треба було швидко реагувати. Реєстрація
і весь організаційний процес міг зайняти
кілька місяців. Тож ми на початку провели
опитування, хто має час і бажання долучитися і яким саме чином. Потім зробили швидкий ребрендинг організації «Я – Бучанець».
Далі почали просувати ініціативи: перше –
інформування, друге – налагодили прямий
зв’язок із медиками, соцзахистом, різними
організаціями тощо. І побачили, що наше
завдання – зібрати потреби, які невідомі міській владі, перевірити їх, згрупувати, передати
далі тим, хто цим уже займається. Ми з ними
синхронізуємо свої дії та об’єднуємо ресурси.
Мета була: зібрати активних людей, щоб
вони об’єдналися і змогли бути корисними.
Адже сьогодні – це коронавірус, а завтра –
підйом підприємництва, озеленення тощо.
– Я впевнена, що всі наші волонтери після закінчення пандемії будуть генерувати
нові ініціативи, – зазначає Наталія.
Найближчі плани
Після карантину «Portal Освіта і
Бізнес» має на меті стати центром економічного імпульсу в регіоні. Адже зараз
економічна криза, особливо важко малим підприємцям.
– А секрет у взаємодії, – впевнена
Наталія. – Всі малі об’єднаються і стануть чимось великим, єдиним, їм стане
легше разом розв’язувати проблеми.
І ми впевнені, що Наталії все вдасться!
Ірина ЛЕВЧЕНКО

Робота, що вчить цінувати життя

В Україні понад 700 тисяч самотніх пенсіонерів і це тільки тих, хто стоїть на
обліку. Насправді їх понад мільйон...

У

кожного з них свій темперамент, характер… Своя непроста доля... Але
всі вони потребують підтримки – моральної і матеріальної. А є й такі, яким
не вистачає простої розмови, бо можуть
днями ні з ким не спілкуватися. Це одинокі та малозабезпечені люди, які через
різні життєві обставини залишились
самі. Це ті, кого ми називаємо «малозахищеними верствами населення». Це
може бути сім’я – чоловік і дружина або
жінка/чоловік та дитина – які не можуть фізично обійти себе (до прикладу,
мають інвалідність). Або літні люди, що
залишилися сам на сам зі своїми проблемами, страхами, розчаруваннями...
Вони потребують тепла, уваги, спокою,
доброго слова...
Ми разом із членами правління Бучанської організації «Ветерани
України» відвідали старожилів громади
1928-1948 років народження і передали
їм продуктові набори, зібрані активом
організації та Християнської Церкви
«Віфанія».
Дорогою з головою «Ветеранів
України» Йосипом Болеславовичем
Краснодемським говоримо про проблеми пенсіонерів:
– Йосипе Болеславовичу, майже
15 років ви були незмінним голо-

вою Товариства Червоного Хреста
у м. Буча. Уже 6 років очолюєте
«Ветеранів України», а до того були
членом правління організації протягом багатьох років... Що можете сказати про свою роботу?
– Наша організація допомагає учасникам війни (їх залишилось не так багато,
всього 159 осіб, і це люди за 90 років),
дітям війни (їм за 80 років, і це майже

3000 осіб), ветеранам праці. Всього на
обліку в Бучанській ОТГ – 9336 членів. Крім вищевказаних категорій вона
допомагає також сім’ям, які потрапили
в складні життєві обставини. Робота із
малозахищеними верствами населення,
літніми одинокими людьми, інвалідами
дозволяє чітко зрозуміти таку, здавалося б, просту річ: у світі є багато такого,
чого б не хотілося бачити… Але це життя, і в ньому трапляється різне.
Я багато бачив (і хорошого, і не дуже),
мав справу з різними людьми. Бувало й
таке, що доводилося чути: «Ну чого ви
прийшли? Що вам треба?»
Правду кажуть: старші люди – як
діти... До кожного потрібен свій підхід…
Чув від них різні життєві історії... Ось

приміром, хто знає не зі слів, а реально
про проблему старості? Самі старенькі, їхні родичі, якщо вони залишилися,
персонал у притулках для престарілих
та кілька державних або наглядових
органів, які опікуються цією сферою. Я
ось уже й сам немолодий і, якщо чесно,
то зізнаюсь вам, що теж боюся старості,
– і Йосип Болеславович усміхається.
– Але старість буває різною... – перебиваю я...
– Звісно, що різною... Ось, наприклад,
ми по телевізору бачимо жвавих бабусь
і дідусів, що їздять на яхтах і колекціонують раритетні автомобілі, але це десь
у Європі, а на вулицях, у реальному
житті, ми бачимо пенсіонерів, що просять копійку на хліб...
Самотня, покинута старість у нашій
країні – лякає... Це невдячна болюча
тема, що викликає у багатьох сумні асоціації.. Мені б дуже хотілось, щоб слово
«старість», якою ми її бачимо в нашій
країні, замінили на щось більш привабливе і приємне... Бо старість може
бути й іншою.. Але для цього наше суспільство має стати на рівень вище, щоб
привернути увагу до того, що проблема
самотньої, покинутої старості існує...

Зараз часи інші... Часи змінились, а
значить, змінились і потреби.. Нині
кількість людей, яким немає за що прогодувати сім’ю, катастрофічно зросла,
багато людей втратили роботу, не вистачає коштів, а ціни на все зростають.
А що вже казати про наших пенсіонерів, дітей війни!.. Тут на елементарне не
вистачає.. Хоч як там було, головне не
забувати, що є багато людей поруч, які
потребують нашої допомоги, не відвертатися від них, намагатися зрозуміти їх
та любити життя таким, яким воно є...
Разом з міською владою ми намагаємось допомогти розв’язувати проблеми літніх людей. У Бучі затверджено
Програму «З турботою про кожного»,
яка передбачає надання щомісяця фінансової допомоги, продуктових наборів до державних свят, у тому числі
ветеранам ОТГ, а також фінансування
громадських організацій... Головне – не
бути байдужим. Бо байдужість, яка виявлена нами сьогодні, обернеться байдужістю до нас завтра.
– І знаєте, що я вам ще хочу сказати? –
запитує мене Йосип Болеславович. – Ця
робота вчить цінувати життя. Історії
людей, самотніх, які прожили вже життя, змушують дивитися на світ по-іншому, помічати деталі, бачити і цінувати
те, що часто проходить повз нас...
Ніна Костенко

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:2
0 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,11:50,12:20,12:35,13:10,3:15
«Любий, ми переїжджаємо».
13:45 «Одруження наослiп 6».
15:40 «Свiт навиворiт 6».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
(12+).
22:45 «Грошi».
0:00 «Дубiнiзми».
0:20 Т/с «Як уникнути покарання за
вбивство 3». (18+).

Iнтер

3:20 «Орел i решка. Шопiнг».
5:00 «Телемагазин».
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».
10:00,18:00,19:00,2:00 «Стосується
кожного».
11:50,12:25 Т/с «Любов не дiлиться
на два».
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Злочинець мимоволi».
23:50 Т/с «Головний калiбр».
0:55 Т/с «Її чоловiки». (12+).

ICTV

4:50 Скарб нацiї.
4:55 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.
9:10,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:25 Х/ф «Пегас проти Химери».
(16+).
12:00,13:20 Х/ф «Обдурити усiх».
12:45,15:45 Факти. День.
14:15,16:20 Х/ф «Зубна фея».
16:40 Х/ф «Рятувальники Малiбу».

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
8:10 Improv Live Show. (12+).
10:00 Х/ф «Хвиля». (16+).
12:00 Х/ф «Землетрус». (16+).
14:00 Х/ф «Розлом Сан-Андреас».
(16+).
16:00 Х/ф «2012». (16+).
19:00 Вiд пацанки до панянки. (16+).
21:30 Х/ф «Як вкрасти хмарочос».
23:20 Х/ф «Сховище». (16+).
1:10 Т/с «Загубленi». (16+).
2:05 Служба розшуку дiтей.
2:10 Зона ночi.
4:10,5:15 Абзац.
5:00 Телемагазин.

СТБ

7:00 Все буде добре!
8:45 МастерШеф. Кулiнарний випускний. (12+).
11:55,12:35,14:50,15:40 Т/с «Коли ми
вдома».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:15 СуперМама.
19:10 Один за всiх. (16+).
20:15,22:40 Т/с «Як довго я на тебе
чекала». (12+).
22:55 Т/с «Майор i магiя». (16+).
0:45 Х/ф «Iдеальний голос». (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,4:15 Зоряний шлях.
10:30 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Т/с «Пугач». (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00,23:30 Т/с «Акварелi». (12+).
0:20 Т/с «День сонця», 1 i 2 с. (12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «День сонця». (12+).
4:45 Агенти справедливостi. (16+).

ТК «Київ»

7:00,9:10 Ранок на карантинi.
9:00 Брифiнг МОЗ.
10:00 Лiкар знає.
10:30,11:30,12:30 Вiдкритий урок.
11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,
23:15 СТН.
11:10 Київськi iсторiї.
11:20,12:20,19:30 Афiша.
12:00 СТН – Брифiнг мера.
13:10,23:00 Телемаркети.
14:10,22:00 Т/с «Мердок», 130 с.
(12+).
15:15,23:50 Д/с «Тропа вiйни», 1 с.
16:00,17:15,20:00,0:35 Спецпроект
«Карантин».
19:40 Cлужба порятунку.
19:50 Якiсне життя.
21:30 Брифiнг мера м. Києва В.
Кличка.
21:45 Час-тайм.
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:45 Голос Америки з Вашингтону.
6:00 Мультляндiя.
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UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».

Відповіді
на сканворд
у № 19

6:30,7:05,8:05 Доброго ранку, Країно!
7:00,8:00,8:55,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:15,2:20,5:20 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.
Географiя.
13:10,15:10,0:30,3:00 «На Карантинi»:
марафон.
16:20 Телепродаж.
16:50 Схеми. Корупцiя в деталях.
17:30 Д/с «Дикi тварини».
18:20 Тема дня.
19:20 Д/с «Свiт дикої природи».
19:55 Д/с «Особливий загiн».
21:35,23:55,2:50,5:50 UA:Спорт.
21:45 Нашi грошi.
22:15 Святi та грiшнi.
0:00 Перша шпальта.
2:10 Погода.
3:55 Спiльно.
4:25 UA:Фольк. Спогади.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:2
0 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,11:50,12:20,12:35,13:10,3:50
«Любий, ми переїжджаємо».
13:45 «Одруження наослiп 6».
15:35 «Свiт навиворiт 6».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
(12+).
22:45 Бойовик «Прометей». (12+).
1:00 Т/с «Як уникнути покарання за
вбивство 3». (18+).

Iнтер

3:30 «Орел i решка. Шопiнг».
5:00 «Телемагазин».
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+).
13:50,14:45,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок.
Чуже добро».
18:00,19:00,2:05 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Злочинець мимоволi».
23:45 Т/с «Головний калiбр».
1:05 Т/с «Її чоловiки». (12+).

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,20:15 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:20 Х/ф «Термiнова доставка».
(16+).
11:55,13:20 Х/ф «Виконавець». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:10,16:20 Х/ф «Вiдчайдушний».
(16+).
16:40 Х/ф «Ромео повинен померти».
(16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
21:20 Т/с «Контакт». (16+).
23:15 Х/ф «Щось». (18+).
1:05 Х/ф «Операцiя «Вiдплата». (18+).
2:35 Т/с «У полi зору». (16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:30 Т/с «Грiмм». (16+).
12:00 Х/ф «Добийся успiху».
13:50 Х/ф «Мiс Куля». (16+).
15:50 Хто зверху? (12+).
17:20,19:00 Хто проти блондинок.
(12+).
20:50 Х/ф «Фокус». (16+).
22:50 Х/ф «Небезпечний бiзнес».
(16+).

0:50 Т/с «Загубленi». (16+).
2:00 Зона ночi.
4:10,5:15 Абзац.
5:00 Телемагазин.

СТБ

5:15,20:15,22:40 Т/с «Як довго я на
тебе чекала». (12+).
7:00 Все буде добре!
8:45 МастерШеф. Кулiнарний випускний. (12+).
12:00,12:35,14:50,15:40 Т/с «Коли ми
вдома».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:15 СуперМама.
19:10 Один за всiх. (16+).
22:55 Т/с «Майор i магiя». (16+).
0:45 Х/ф «Iдеальний голос 2». (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:5
5 Сьогоднi.
9:30,4:15 Зоряний шлях.
10:30 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Т/с «Пугач». (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Акварелi». (12+).
23:20 Контролер.
0:00 Т/с «Вiдкрите вiкно», 1 i 2 с.
(12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Вiдкрите вiкно». (12+).
4:45 Агенти справедливостi. (16+).

ТК «Київ»

7:00,9:10 Ранок на карантинi.
9:00 Брифiнг МОЗ.
10:00 Лiкар знає.
10:30,11:30,12:30 Вiдкритий урок.
11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,
23:15 СТН.
11:10 Cлужба порятунку.
11:20,12:20,19:30 Афiша.
12:00 СТН – Брифiнг мера.
13:10,23:00 Телемаркети.
14:10,22:00 Т/с «Мердок», 131 с.
(12+).
15:15,23:50 Д/с «Тропа вiйни», 2 с.
16:00,17:15,20:00,0:35 Спецпроект
«Карантин».
19:40 Київськi iсторiї.
19:50 Якiсне життя.

21:30 Брифiнг мера м. Києва В.
Кличка.
21:45 Час-тайм.
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:45 Голос Америки з Вашингтону.
6:00 Мультляндiя.

Середа, 27 травня

UA:Перший

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

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:05,8:05 Доброго ранку, Країно!
7:00,8:00,8:55,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:30,2:20,5:20 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 «Боротьба за виживання».
13:10,15:10,0:30,2:50 «На Карантинi»:
марафон.
16:20 Телепродаж.
16:50 Д/с «Суперчуття».
17:30 Д/с «Дикi тварини».
18:20 Тема дня.
19:20 Д/с «Свiт дикої природи».
19:55 Д/с «Особливий загiн».
21:25,23:55,2:40,5:40 UA:Спорт.
21:35 «Зворотнiй вiдлiк».
0:00,3:50 Бюджетники.
2:10,5:50 Погода.
4:20 Енеїда.

18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:05,21:20 Х/ф «Стирач». (16+).
22:35 Свобода слова.
23:55 Х/ф «Операцiя «Вiдплата».
1:35 Х/ф «Пекло». (16+).
3:15 Я зняв!

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Понеділок, 25 травня

2020 року

Канал «1+1»

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

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

ТЕЛЕПРОГРАМА 25–31 травня
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ПАНОРАМА ЖИТТЯ

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

Наша сьогоднішня героїня Галина Пономар, вчителька початкових класів
школи в с. Гаврилівка, красуня та майстриня, з доброю душею та золотими
руками, з дитинства накопичувала у серці любов до рідного краю.
івчинка народилася в мальовничому
селі Журжовичі Житомирської області. Село оточене густим лісом, в якому
ще маленькою Галинка знала кожну стежинку. Адже ще змалечку батьки прищепили донечці любов до матінки-природи, до лісу, до кожної квіточки, травинки.
Окрім того, дівчинка росла доброю, красивою та працьовитою. Допомагала
батькам поратися в хаті, на городі та по
господарству. Але найбільше любила маленька Галинка літню пору. Тоді вона із
сестричками Наталкою та Марійкою бігала в ліс, що наповнювався співами птахів та ароматами достиглих лісових ягід і
грибів, якими дівчатка доверху наповнювали свої кошики. Наталка – найстарша
серед дівчаток, а Марійка – сестра-близнючка Галинки. Сестрички були дуже
Галина Пономар у сукні,
дружніми та любили одна одну.
яку сама вишила бісером та нитками
Дівчата виросли, стали красивими та
розумними панянками, знайшли власне покликання, яке виявилося спільним
для усіх трьох сестер – вчителювання.
Наталка за освітою вчителька хімії та біології, наразі працює у столиці в Службі
якості освіти. Марія – вчителька початкових класів в Луб’янці. Батьки дівчат
все життя трудилися в лісному господарстві, наразі на пенсії.
Сама ж Галинка закінчила 9 класів у
своєму рідному селі, згодом вступила в
Коростишівський педагогічний коледж імені Івана Франка. По закінченні працювала
вчителькою початкових класів в Блиставиці
та одночасно закінчувала Уманський державний педагогічний університет імені
Павла Тичини. Після декретної відпустки
дівчину запросили працювати вчителем по-

Д

ОСОБИСТІСТЬ
чаткових класів у Гаврилівку, де на той момент звільнилося місце і де Галина Іванівна
служить вже 9 років.
Галина Пономар – душевна, добра й
творча особистість. Дуже любить малювати, робити різноманітні вироби,
аплікації, захоплюється вишиванням.
Віднедавна стала керівником новоствореного гуртка «Українська народна вишивка» та ділиться своєю творчістю та
емоціями, які так довго накопичувала та
наче берегла саме для цієї події. Адже вишивка має литися з душі...
Гурток вже здобув дві перемоги в тематичних конкурсах.
Галина Іванівна ділиться емоціями та
планами на майбутнє:
– Коли запропонували вести свій гурток, я дуже хвилювалася та боялася, що
у мене щось не вийде. Але все-таки погодилася, адже хочу всі свої знання та навички передати діткам. Наразі у гуртковій
роботі беруть участь навіть хлопчики,
тому що це дійсно цікаве та захопливе
заняття. Плануємо у наступному році
зробити виставку творчих робіт. Моя
вихованка Антоніна вже отримала перемогу в конкурсах: «Український сувенір» та «Об’єднаймося брати мої», де
вона вишила чудовий портрет Тараса
Шевченка. Я дуже люблю творчо працювати з дітьми, особливо радію, коли бачу
їхню зацікавленість та бажання, коли
їм подобається та вони отримують від
цих занять втіху і задоволення. Я й сама
дуже щаслива, адже маю не тільки омріяну роботу, цікаві захоплення, а й чудову
сім’ю, двох гарних синочків.
Галина Іванівна радіє життю, почувається щасливою, у вільний час малює та
вишиває, ділячись своїм щастям з оточуючими… Бажаємо кожному віднайти
себе, бути здоровими та щасливими!
Тетяна Домарєва

Благоустрій

Давайте знайомитися

У Бучанському міському парку додається жителів: екзотичні мешканці обирають для своєї виставкової «роботи» територію поряд із
дитячою зоною.

К

олекція динозаврів «розбагатіла»:
рептилії неподалік від озера почуватимуться як у своїй природній
стихії.

Нові атракціони
в Бучанському міському
парку
Освіта

Підвищення стандартів
у найстаршій школі

Більше року наша школа № 1 є учасником програми
«Демократична школа», що діє за підтримки Європейського центру ім. Вергеланда (м.Осло, Норвегія).
ещодавно відбулася підсумкова онлайн-зустріч ініціативної групи (у складі адміністрації закладу, учнів, батьків, учителів та представників громади) з тренерками програми – пані Ольгою Боярчук та пані Тетяною Мелещенко.
Всі учасники онлайн-зустрічі засвідчили значне підвищення рівнів виконання стандартів, а саме: зростання ролі
батьків та дітей в управлінні школою, активізація учнівського самоврядування, демократизація механізму прийняття
управлінських рішень тощо.
У навчальному закладі зазначили, що зрозуміли важливі
аспекти:
−− варто не лише слухати, а й – чути;
−− діти – максималісти, які висувають, здавалось б, шалені
ідеї, але їх можна втілити в життя;
−− демократія – стосується усіх і кожного водночас.
«Програма «Демократична школа» наблизила нас до покращення і вдосконалення школи, – впевнена директор Бучанської
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Ольга Мохненко. – Радіємо, що з тренерами не прощаємось назавжди: заняття завершено, а співпрацю – ні. Щиро дякуємо всім, хто працював, долучився і був
активним учасником! Пишаємося результатами!»

Під час пандемії працівники комунального підприємства «Бучазеленбуд», яке обслуговує Бучанський міський парк, провели тут
значну роботу та упорядкували
територію.

Н
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роте насолодитись змінами сповна поки не можна: каруселі та
атракціони працюватимуть тільки
після покращення епідситуації.
На даний час, дозволяються прогулянки з дотриманням санітарних
норм.

громади

Маленька Швейцарія
Всього в 100 км від Києва, біля селища
Буки Маньківського району Черкаської
області, розкинулося дивно прекрасне
місце. Українці його називають «маленькою Швейцарією». Буцький каньйон,
який своїми скелястими берегами захищає спокій річки Гірський Тікич, нагадує пейзажі скандинавських фіордів.
Особливо чудове це місце в травневі дні,

500 видів рослин, величезна кількість звірів і птахів. Можна побачити дикі орхідеї
– ніде більше в Україні немає такої їх кількості. А ще на Кінбурні живуть справжнісінькі рожеві фламінго і 60 видів пернатих, занесених до Червоної книги.

Бирючий острів
В Азовському морі є острів, на якому
майже сотню років тому (у 1927-му) було
створено заповідник. Зараз це АзовоСиваський національний природний
парк. Тут приголомшлива флора і фауна:
олені, лані, муфлони, лисиці, єнотоподібні собаки. Якщо ви любите бьордвотчінг,
їдьте на Бирючий милуватися фазанами,
білими чаплями і лебедями. Ще на острові багато маленьких озер, заток і бухт, а
також є маяк.

Село Бакота
Приїхавши в невелике село Бакота
Хмельницької області, мандрівник наче
переноситься за океан до зелених і скелястих берегів Ірландії. З висоти скелі відкривається дивовижний вид на
Дністер. Дивно, але знайти це місце на
карті неможливо, виною цьому непокірні води річки, які знищили і знесли біль-

Бьордвотчінг – одне з найбільш
цікавих і миролюбних захоплень.
Дослівно з англійської birdwatching
перекладається як «спостереження
за птахами».
шу частину Бакоти, забравши із собою і
більшість історичних пам’яток. Так що
тепер цю назву умовно носить берегова
лінія вздовж Дністра, де поки ще збереглися руїни стародавнього монастиря.
Після відвідин цього місця складається
враження, що якщо Бог насправді жив
на землі, то саме тут, в цих білих кам’яних келіях, а якщо він пив воду, то лише
з цілющих джерел Бакоти.

Кінбурнська коса
Приголомшливий куточок природи у
Миколаївській області. На косі унікальний клімат: вона розділяє солону затоку і
прісний лиман. Якщо ви любите первозданну природу, їдьте сюди: озера, понад

ВДЯЧНІСТЬ ЛІКАРЯМ

Пам’ятний сувенір своїми
руками
Олександр Ляшко, вихованець
гуртка «Умілі ручки» Бучанського
центру позашкільної роботи, на
знак вдячності лікарям, зробив
невеличкий пам’ятний сувенір.
дже дійсно, найтепліші
слова
вдячності варто висловити представникам найгуманнішої у світі професії,
тим, хто не жаліючи
зусиль і часу бере на
себе важкий тягар
людського болю і
страждань, оберігає
найцінніше, що є у
людини — її життя. Пам’ятний сувенір передано в Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги.

А

максимальна 24 метри!) озеро не прогрівається глибоко навіть у найспекотніші
дні. Зате в ньому чудово живеться форелі, а ця риба надає перевагу тільки дуже
чистій воді. Синевир розташований на
території однойменного національного
природного парку, тому можна не тільки милуватися озером, а й досліджувати
екологічні стежки.

Дністровський каньйон
Національний природний парк – і
один з найбільших каньйонів у Європі,
його довжина 250 км. Якщо хочете побачити Дністер у всій красі, каньйон
– найкраще місце для цього. Тут дивовижні скелі, гроти, печери (найвідоміша
гіпсова, Оптимістична), є водоспади. А
ще на території природного парку роз-

Синевир
Відомий як найбільше гірське озеро в
Україні – і як дивовижно красиве місце.
Посеред озера є невеликий острів, тому
Синевир називають Морським Оком:
острівець схожий на зіницю. Цікаво, що
через глибину (середня 10–12 метрів,

коли природа вбирається в соковиту і
яскраву зелень, наповнюючись ароматом
і ніжністю квітучих трав і диких тюльпанів. Неподалік від каньйону розташувався галасливий і не менш гарний водоспад, а ще трохи далі можна спостерігати
руїни старовинного млина ХІХ століття.
Якщо вам до вподоби відпочинок на природі, рекомендуємо захопити із собою
намет або набір для пікніка, відповідних
для цих цілей місць тут достатньо.
Час для подорожей обов’язково настане. Ми зможемо сісти на потяг та
вирушити в далеку мандрівку нашою
країною. А зараз залишаємося вдома,
складаємо плани про нові вояжі та цінуємо час, проведений зі своєю родиною.
Мрійте, подорожуйте та відкривайте для
себе свою країну.
Підготувала
Ірина Паясь

Арткарантин

Правила гри змінюються

В умовах загрози коронавірусної інфекції медичні працівники стають
бар’єром між хворобою і суспільством. Вони лікують, доглядають, підтримують хворих, але, на жаль, попри всі захисні заходи самі теж заражаються на COVID-19.
ля підтримки медичних працівників зараз влаштовують різноманітні
челенджі. А талановиті люди присвячують їм свої твори мистецтва.

Д

Наприклад, відома українська художниця Євгенія Гапчинська створила
плакати, які допомагають Міністерству
охорони здоров’я проводити соціальну
рекламу на тему залишатися вдома.
МОЗ також організувало соціальну
компанію #арткарантин: закликали художників, аніматорів та графічних дизайнерів взяти участь у створенні мотива-

ційних ілюстрацій на тему COVID-19 з
короткими рекомендаціями/побажаннями/закликами дотримуватися умов карантину. Найкращі роботи, які мотивують і піднімають настрій, стали ранковим
привітанням для мільйонів українців!
Нещодавно у Нью-Йорку створили
мурал – подяку медсестрам. Кожен, хто
хоч раз потрапляв у лікарню, знає, як
важливі їхні увага і підтримка.
А художник Banksy з Великобританії
створив картину «Game Changer»
(«Правила гри змінюються»), у якій
дуже точно підмітив: діти віддають перевагу лялькам-героям. І зараз це – медичний працівник.

Картина висітиме у лікарні до осені, після чого її виставлять на аукціон, а гроші
з нього передадуть Національній службі
охорони здоров’я Великої Британії.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Рано чи пізно карантин закінчиться. Але це зовсім не означає, що наступного дня ми зможемо відразу полетіти в подорож. Усе ж сумувати не варто:
Україна має багато цікавих неповторних куточків, які чекають на своїх гостей! І ви обов’язково отримаєте неймовірні враження від цих екскурсій.
Журналісти «БН» підготували для вас ідеї для відпустки або вихідних днів, а
ви самі побудуйте план великої подорожі країною, яку ми так любимо.

ташоване знамените «острівне» село
Заліщики. Серед рослин багато рідкісних, реліктових та ендемічних видів.
Торік у парку виявили фіалку Джоя –
одну з найрідкісніших рослин у світі.
Крім Дністровського каньйону, її можна
побачити в Румунських Карпатах і на
Балканах.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Пізнаємо рідну країну

ПОДОРОЖ УКРАЇНОЮ

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

У

країна неймовірна, це окремий світ, в
якому є все! Багаті землі, густі вікові
ліси, мудрі і монументальні гірські хребти, загадкові ущелини, просторі долини,
широкі й галасливі річки, кришталево
чисті озера…
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БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
20:45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
22:45 Бойовик «Конго». (16+).

Iнтер

3:35 «Орел i решка. Шопiнг».
4:55 «Телемагазин».
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».
13:50,14:45,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок.
Чуже добро».
18:00,19:00,2:15 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Злочинець мимоволi».
23:50 Т/с «Головний калiбр».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40,10:05 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11:35,13:20 Х/ф «Каратель». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:40 Х/ф «Пегас проти Химери».
15:15,16:20 Х/ф «Жанна Д`Арк».
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Секретний фронт.
21:20 Т/с «Контакт». (16+).
23:15 Х/ф «Щось». (16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:30 Т/с «Грiмм». (16+).
11:10 Х/ф «Аквамарин».
13:10 Х/ф «Вона – чоловiк». (16+).
15:00,19:00 Хто зверху? (12+).
20:50 Х/ф «11 друзiв Оушена».
23:00 Х/ф «Везунчик Логан». (12+).

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

СТБ

5:15,20:15,22:40 Т/с «Як довго я на
тебе чекала». (12+).
7:00 Все буде добре!
8:45 МастерШеф. Кулiнарний випускний. (12+).
11:35,12:35,14:50,15:40 Т/с «Коли ми
вдома».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:15 СуперМама.
19:10 Один за всiх. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,2:30 Зоряний шлях.
10:30,3:10 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Т/с «Пугач». (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Акварелi». (12+).
23:20 Зоряний шлях. Вечiр.

ТК «Київ»

7:00,9:10 Ранок на карантинi.
9:00 Брифiнг МОЗ.
10:00 Лiкар знає.
10:30,11:30,12:30 Вiдкритий урок.

11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,
23:15 СТН.
11:10,19:40 Київськi iсторiї.
11:20,12:20,19:30 Афiша.
12:00 СТН – Брифiнг мера.
13:10,23:00 Телемаркети.
14:10,22:00 Т/с «Мердок», 132 с.
15:15,23:50 Д/с «Тропа вiйни», 3 с.
16:00,17:15,20:00,0:35 Спецпроект
«Карантин».
19:50 Якiсне життя.
21:30 Брифiнг мера м. Києва В.
Кличка.
21:45 Час-тайм.
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

Четвер, 28 травня

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:05,8:05 Доброго ранку, Країно!
7:00,8:00,8:55,13:00,15:00,18:00,21:00
,23:15,2:20,5:20 Новини.
9:00 Божественна лiтургiя в день
свята Вознесiння Господнього у Свято-Михайлiвському кафедральному
соборi Православної Церкви України.
11:00 Всеукраїнська школа онлайн.
Українська мова.
11:30 Всеукраїнська школа онлайн.
Фiзика.
12:00 Всеукраїнська школа онлайн.
Англiйська мова.
12:30 Всеукраїнська школа онлайн.
Всесвiтня iсторiя.
13:10,15:10,0:30,3:00 «На Карантинi»:
марафон.
16:20 Телепродаж.
16:50 #@)?$0 з Майклом Щуром.
17:30 Д/с «Дикi тварини».
18:20 Тема дня.
19:20 Д/с «Свiт дикої природи».
19:55 Д/с «Особливий загiн».
21:35,23:55,2:50,5:50 UA:Спорт.
21:45,3:55 Схеми. Корупцiя в деталях.
22:15,4:25 Т/с «Епоха честi».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:2
0 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,11:50,12:20,12:35,13:10,3:50
«Любий, ми переїжджаємо».
13:45 «Одруження наослiп 6».
15:25 «Свiт навиворiт 6».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
22:30 «Право на владу».

Iнтер

3:45 «Орел i решка. Шопiнг».
4:55 «Телемагазин».
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».
13:50,14:45,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок.
Чуже добро».
18:00,19:00,1:55 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Злочинець мимоволi».
23:45 Т/с «Головний калiбр».
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ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Секретний фронт.
11:30,13:20 Х/ф «Ромео повинен
померти». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:10,16:20 Х/ф «Вiдшкодування
збиткiв». (16+).
16:40 Х/ф «Стирач». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Анти-зомбi.
21:20 Т/с «Контакт». (16+).
23:15 Х/ф «Дракула». (12+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:30 Т/с «Грiмм». (16+).
12:00 Х/ф «Дiти шпигунiв».
13:40 Х/ф «Дiти шпигунiв: Кiнець
гри».
15:10 Х/ф «Фокус». (16+).
17:10,19:00 Хто зверху? (12+).
20:50 Х/ф «12 друзiв Оушена».
23:00 Х/ф «Прогулянка висотою».

СТБ

5:15,20:15,22:40 Т/с «Як довго я на
тебе чекала». (12+).
7:00 Все буде добре!
8:45 МастерШеф. Кулiнарний випускний. (12+).
11:50,12:35,14:50,15:40 Т/с «Коли ми
вдома».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:15 СуперМама.
19:10 Один за всiх. (16+).
22:55 Т/с «Майор i магiя». (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30,3:50 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Т/с «Пугач». (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Акварелi». (12+).
23:20 По слiдах.

ТК «Київ»

7:00,9:10 Ранок на карантинi.
9:00 Брифiнг МОЗ.
10:00 Лiкар знає.
10:30,11:30,12:30 Вiдкритий урок.
11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,
23:15 СТН.
11:10 Київськi iсторiї.
11:20,12:20,19:30 Афiша.
12:00 СТН – Брифiнг мера.
13:10,23:00 Телемаркети.
14:10,22:00 Т/с «Мердок», 133 с.
(12+).
15:15,23:50 Д/с «Тропа вiйни», 4 с.
16:00,17:15,20:00,0:35 Спецпроект
«Карантин».
19:40 KYIV-TOUR.
19:50 Якiсне життя.
21:30 Брифiнг мера м. Києва В.
Кличка.
21:45 Час-тайм.
22:55 «Українська Нацiональна
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Лотерея».
23:45 Голос Америки з Вашингтону.

П’ятниця, 29 травня

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:05,8:05 Доброго ранку, Країно!
7:00,8:00,8:55,13:00,15:00,18:00,21:00
,23:15,2:20,5:20 Новини.
9:00 Т/с «Полдарк». (16+).
10:00 Всеукраїнська школа онлайн.
Українська лiтература.
10:35 Всеукраїнська школа онлайн.
Алгебра.
11:05,12:15 Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка.
11:10 Всеукраїнська школа онлайн.
Англiйська мова.
11:45 Всеукраїнська школа онлайн.
Хiмiя.
12:20 Всеукраїнська школа онлайн.
Бiологiя.
13:10,15:10,0:30,3:00 «На Карантинi»:
марафон.
16:20 Телепродаж.
16:50,3:55 Перша шпальта.
17:25 VoxCheck.
17:30,21:45 Д/с «Дикi тварини».
18:20 Тема дня.
19:20 Д/с «Свiт дикої природи».
19:55 Д/с «Особливий загiн».
21:35,23:55,2:50,5:50 UA:Спорт.
22:15,4:25 Т/с «Епоха честi».

Канал «1+1»

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

Iнтер

3:25 «Орел i решка. Шопiнг».
4:55 «Телемагазин».
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».
13:50,14:45,15:40,23:45 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок.
Чуже добро».
18:00,1:35 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30,0:55 Факти.
4:55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Анти-зомбi.
11:10,13:20 Х/ф «Беовульф». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:45 Х/ф «Обдурити усiх».
15:25,16:20,22:40 «На трьох». (16+).
17:25,20:05 Дизель-шоу. (12+).
18:45 Факти. Вечiр.

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
10:00 Половинки. (16+).
12:10 Топ-модель по-українськи.
16:50 Х/ф «11 друзiв Оушена».
19:00 Х/ф «12 друзiв Оушена».
21:20 Х/ф «13 друзiв Оушена».
23:40 Х/ф «Мистецтво обману». (16+).

СТБ

5:15 Т/с «Як довго я на тебе чекала».
6:55,14:50 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:30,18:15,19:00 Холостяк 10. (12+).
22:40 Т/с «Майор i магiя». (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
9:30,5:30 Зоряний шлях.
11:30 Т/с «Годинник iз зозулею»,
1-3 с.
15:30 Т/с «Годинник iз зозулею».
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 Гучна справа.
21:00 Свобода слова Савiка Шустера.
0:00 Т/с «Референт», 1 i 2 с. (12+).
1:45 Телемагазин.
2:15 Т/с «Референт». (12+).
3:50 Реальна мiстика.

ТК «Київ»

7:00,9:10 Ранок на карантинi.
9:00 Брифiнг МОЗ.
10:00 Лiкар знає.
10:30,11:30,12:30 Вiдкритий урок.
11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,
23:15 СТН.
11:10 «Останнiй дзвоник».

11:20,12:20,19:30 Афiша.
12:00 СТН – Брифiнг мера.
13:10,23:00 Телемаркети.
14:10,22:00 Т/с «Мердок», 134 с.
15:15,23:50 Д/с «Тропа вiйни», 5 с.
16:00,17:15,20:00,0:35 Спецпроект
«Карантин».
19:40 Київськi iсторiї.
19:50 Якiсне життя.
21:30 Брифiнг мера м. Києва В.
Кличка.
21:45 Час-тайм.
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:45 Голос Америки з Вашингтону.

Субота, 30 травня

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,0:05,2:30,5:30
Новини.
9:30,3:20 Енеїда.
10:35 М/с «Чорний пiрат».
12:20 Телепродаж.
12:55 Д/с «Дикi тварини».
13:30 Х/ф «Павел iз Тарсуса», 1 с.
15:00 Країна пiсень.
16:00,1:25,2:50 #ВУкраїнi.
17:00 Д/с «Погляд з середини».
17:35 Т/с «Епоха честi».
20:25 Д/с «Боротьба за виживання».
21:20 Д/с «Суперчуття».
22:00 Х/ф «Пазл». (12+).
23:40,5:00 Бюджетники.

Канал «1+1»

6:15,7:00,4:05 «Життя вiдомих
людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 «Свiт навиворiт».
12:05 Бойовик «Люди Iкс. Логан:
Росомаха». (16+).
14:45 Бойовик «Люди Iкс. Апокалiпсис». (16+).
17:20 Т/с «Кухня».
19:30,5:25 «ТСН».
20:20 «Чистоnews».
20:30 «Вечiрнiй квартал».
23:10,0:05 «Свiтське життя».

Iнтер

4:30 «Щоденник вагiтної».
4:55 «Телемагазин».
5:25 М/ф.
6:30 «Слово Предстоятеля».
6:40 Х/ф «Ласкаво просимо, або
Стороннiм вхiд заборонено».
8:00 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Корисна програма».
11:00 Х/ф «Вусатий нянь».
12:30 Х/ф «Пригоди Електронiка».
16:20 Х/ф «Невловимi месники».
17:50,20:30 Т/с «Слiдчий Горчакова». (
20:00 «Подробицi».
22:25 Концерт «Наталя Корольова. 25
рокiв на сценi».
23:55 Х/ф «Синi як море очi». (16+).

ICTV

4:35 Еврика!
4:45 Факти.
5:15 «На трьох». (16+).
6:10 Перше, друге i компот!
7:00 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».
10:20,13:00 Т/с «Поганий хороший
коп». (16+).
12:45 Факти. День.
14:25 Х/ф «Найманi убивцi». (16+).
16:45 Х/ф «Спецiалiст». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Стрiлець». (16+).
21:30 Х/ф «Вiд колиски до могили».

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
10:50 Хто зверху? (12+).
16:00 М/ф «Гноми вдома».
17:30 М/ф “Angry Birds в кiно”.
19:10 М/ф “Angry Birds в кiно 2”.
21:00 Х/ф «Перший месник». (16+).
23:10 Х/ф «Цiлком таємне: Боротьба
за майбутнє». (16+).

СТБ

6:05,9:50,1:00 Неймовiрна правда
про зiрок.
7:00 Все буде смачно!
8:50 Т/с «Коли ми вдома».
11:40 Хата на тата. (12+).
14:55 Т/с «Папаньки». (12+).
19:00 МастерШеф. Професiонали 2.
21:30 СуперМама.

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,5:30 Зоряний шлях.
8:10,15:20 Т/с «Акварелi». (12+).
17:10 Т/с «Пiдкидьок», 1 i 2 с.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Пiдкидьок».
22:50 Т/с «Друге дихання», 1-3 с.

ТК «Київ»

8:00 Kyiv-Tour – День Столицi.
9:00 Київськi iсторiї – День Столицi.
10:00,0:00 Святковий марафон
«Київський weeked».
22:00,23:00 Х/ф «Днi грому». (16+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

Неділя, 31 травня

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:05,8:05 Доброго ранку, Країно!
7:00,8:00,8:55,21:00,0:05,2:30,5:30
Новини.
9:00 Божественна Лiтургiя у Свято-Михайлiвському кафедральному
соборi Православної Церкви України
та всеукраїнська молитва.
11:00 Недiльна Лiтургiя Української
Греко-Католицької Церкви.
12:30 Недiльна Свята Меса Римсько-Католицької Церкви в Українi.
13:30 Х/ф «Павел iз Тарсуса», 2 с.
(12+).
15:10 Країна пiсень.
16:05 Телепродаж.
16:40 #ВУкраїнi.
17:10 Д/с «Погляд з середини».
17:40 Т/с «Епоха честi».
20:25 Д/с «Боротьба за виживання».
21:20 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:00,2:50 Х/ф «Школа №3». (12+).

Канал «1+1»

6:15,7:05 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:25,2:50 «Свiт навиворiт».
15:30 Мелодрама «Пiдмiна в одну
мить». (16+).
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 Мелодрама «Єлена прекрасна». (12+).

Iнтер

3:35,12:00 «Орел i решка. Карантин».
4:20 «Орел i решка. Божевiльнi вихiднi. Невидане».
5:10,10:00 «Орел i решка. Чудеса свiту
2. Невидане».
6:10 Х/ф «Вождь Вiннету i напiвкровка Апаначи».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
11:00 «Орел i решка. Iвлєєва vs.
Бєдняков. Невидане».
13:00 «Орел i решка. Морський
сезон».
13:50 «Крутiше за всiх. Краще».
16:10 Х/ф «Пригоди Ремi».
18:10 Х/ф «Хронiки зради». (16+).
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Ромi».
22:35 Х/ф «Спасибi за любов!» (16+).

ICTV

5:40 Скарб нацiї.
5:45 Еврика!
5:55 Факти.
6:20,8:05 Громадянська оборона.
7:10 Секретний фронт.
9:00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12:30,13:00 Х/ф «Спецiалiст». (16+).
12:45 Факти. День.
14:40 Х/ф «Вiд колиски до могили». (
16:30 Х/ф «Стрiлець». (16+).
18:45 Факти тижня.
20:30 Х/ф «Ван Гельсинг». (16+).
22:50 Х/ф «Хижаки». (16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
8:10 Вiд пацанки до панянки. (16+).
10:50 М/ф “Angry Birds в кiно”.
12:30 М/ф “Angry Birds в кiно 2”.
14:20 Х/ф «Як вкрасти хмарочос».
16:10 Х/ф «Перший месник». (16+).
18:20 Х/ф «Перший месник: Друга
вiйна». (16+).
21:00 Х/ф «Перший месник: Протистояння». (12+).

СТБ

5:40 Неймовiрна правда про зiрок.
6:35 Все буде смачно!
8:25 Х/ф «Найчарiвнiша та найпривабливiша».
10:00 Х/ф «Суєта суєт».
11:35 Т/с «Папаньки». (12+).
16:35 МастерШеф. Професiонали 2. (
18:55 Слiдство ведуть екстрасенси.
19:55 Один за всiх. (16+).
22:05 Детектор брехнi. (16+).

Канал «Україна»

6:30 Сьогоднi.
7:30 Зоряний шлях.
9:35 Т/с «Пiдкидьок».
13:20 Т/с «Референт». (12+).
17:00 Т/с «Про що не розповiсть
рiчка», 1 i 2 с.
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с «Про що не розповiсть
рiчка».
23:00 Т/с «Потрiбен чоловiк», 1 i 2 с.

ТК «Київ»

8:00 Х/ф «Днi грому». (16+).
10:00,23:30 Святковий марафон
«Київський weeked».
22:00 Київськi iсторiї – День Київа.
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:00 СТН-Тижневик. День Київа.
6:00 Мультляндiя.

Шановні мешканці селища Ворзель!
Товариство з обмеженою відповідальністю «КРАМАР ЕКО» повідомляє, що у відповідності до п. 4 «Правил надання послуг з вивезення твердих побутових відходів», затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1070 від 10 грудня
2008 року, відповідно до рішення Виконавчого комітету Ворзельської селищної ради
Київської області від 07 травня 2020 року № 79, ТОВ «КРАМАР ЕКО» визначено виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території селища Ворзель терміном на 5 (п’ять) років.
ТОВ «КРАМАР ЕКО» наводить розрахунок собівартості послуги з вивезення
ТПВ в гривні на 1 м3:
Дизельне паливо – 40,92; мастила-2,71; матеріали та запасні частини-7,85; основна з/плата-26,52; ЄСВ – 5,83; інші виробничі витрати-0,74; основна з/плата загальновиробничого персоналу-1,5; ЄСВ – 0,33; експлуатація ОЗ загальновиробничого
призначення-2,76; витрати експлуатаційні загальновиробничих приміщень-0,76;
обслуговування загальновиробничого процесу-0,17; утримання апарату управління
– 13,12; утримання основних засобів адміністративного призначення – 0,49; оплата
професійних послуг, послуг зв’язку та розрахунково-касове обслуговування – 0,45;
інші адміністративні витрати-0,17; витрати пов’язані зі збутом послуг-0,59. Витрати
на утилізацію – 34,17. Вартість послуг без ПДВ становить – 139,08, ПДВ – 27,82, загальна сума з ПДВ – 166,90.
Категорія споживачів

Тариф, грн Тариф, грн
за 1 м куб. за 1 пакет
з ПДВ
з ПДВ

І група споживачів – вартість тарифу на вивіз твердих побутових
відходів для мешканців, фізичних осіб, об’єднаних в обслуговуючі кооперативи, ЖБК, ОСББ та Бюджетних установ за 1 м. куб.

166,90

х

ІІ група споживачів – вартість тарифу на вивіз твердих побутових відходів для комерційних організацій за 1 м. куб.

210,52

х

ІІІ група споживачів – вартість тарифу на вивіз твердих побутових відходів на одного мешканця приватного сектору

166,90

х

ІІІ група споживачів – вартість тарифу на вивіз твердих побутових відходів за пакет з логотипом (об’єм 120 л) для мешканців
приватного сектору

х

39,05

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 14 календарних днів на електрону адресу: kramar.bucha@ukr.net, за телефонами – 067 867 87 57, 050 867 87 51, або в
письмовому вигляді на юридичну адресу: м. Київ, вул. Миру, буд. 21
Втрачене службове посвідчення серія НГ-50276, видане Національною гвардією
України на ім’я Малярчук Степан Олегович, вважати недійсним.
Втрачений атестат про повну загальну середню освіту серія КХ 49760902, виданий 27 червня 2017 р. Бучанською загальноосвітньою школою 1-3 ступенів № 3 на
ім’я Піменов Назар Олегович 13.01.2000 р.н., вважати недійсним.
Втрачене посвідчення по інвалідності №ААГ208651, видане Управлінням
соціального захисту населення Бучанської міської ради у 2020 році на ім’я
Карпелянського Олега Леонідовича, вважати недійсним.

Варто знати

ПриватБанк змінив правила оплати
карткою і смартфонами в магазинах

Якщо раніше ПриватБанк завжди вимагав друкувати чек в POS-терміналах, то тепер, після переговорів з представниками Державної фіскальної
служби, найбільший банк нашої країни вирішив переглянути правила оплати смартфонами і картою в магазинах. Тепер чек буде друкуватися тільки в тому випадку, якщо покупець і продавець заявлять: він їм обов’язково потрібен. Обов’язкового друку більше не буде.
гривень на рік. Як повідомив Євген
Васильцов, керівник відділу по роботі з торговельними підприємствами
ПриватБанку, паперовий чек сьогодні
дійсно необхідний тільки тоді, коли товар купується з гарантією – наприклад,
якщо ви купуєте побутову техніку. Під
підрахунками керівництва банку, тільки за березень минулого року було проведено понад 100 мільйонів операцій в
еквайринговій мережі, і на кожну було
видано цілих два чеки.
Нові правила оплати
Також Васильцов зазначив, що у разі
Тепер оплата буде проходити так.
Після успішної авторизації POS- введення сучасних правил використантермінал виведе питання: чи слід дру- ня паперу кількість чеків скоротиться
кувати чек, або ж оператору він не приблизно в 20-40 разів – тепер вони
потрібен. Клієнт і касир повинні вирі- будуть видаватися приблизно для 3-5
шити, чи потребують вони чек. Плюсів мільйонів операцій. Квитанції за всіу даній опції багато:
ма угодами зберігаються в додатку
−− зменшення витрат термопаперу.
Приват24, і їх можна роздрукувати в
−− очищення касової зони від чеків, які будь-який момент, якщо вам з якоїсь
все одно викидаються відразу ж, як причини вони необхідні.
тільки видаються.
Крім безсумнівної користі для еко−− екологія: менше вирубки дерев.
логії, в умовах нинішньої епідемії
Згідно з приблизними підрахунками, COVID-19 це принесе і гігієнічну коце допоможе заощадити до 2 мільйонів ристь – люди будуть менше контактугривень на місяць, або ж 24 мільйони вати один з одним.

НОВІ ПРИЗНАЧЕННЯ

Олександр Загорський:
«Першочергова задача –
забезпечити виконання бюджету»

Новий керманич податкової служби Київської області Олександр Загорський провів першу робочу нараду з начальниками районних управлінь.
Говорили про очікуваний стан виконання планових показників, можливі
ризики та пошук джерел залучення коштів, які не у повній мірі використовувалися для наповнення бюджету в поточному році.
опри подовження карантину
Олександр Загорський призначета певне сповільнення темпів
ний на посаду виконувача обов’яззростання економіки, наша першоків начальника податкової служби
чергова задача – максимально мобіліКиївщини з 7 травня 2020 року.
зувати надходження до бюджетів усіх
Очільника ГУ ДПС у Київській обрівнів та забезпечити як державі, так
ласті представив заступник Голови
і органам місцевого врядування області
Державної податкової служби
можливість повноцінно виконувати
Михайло Тітарчук.
свої обов’язки перед громадянами», –
зазначив Загорський.
Усі новації у податковому законо- доступні також на офіційній сторінці
давстві та основні вимоги застосуван- у Facebook.
ГУ ДПС у Київській області
ня норм Податкового кодексу України

«П

ПОДАТКОВА ІНФОРМУЄ

Застосування програмних РРО
розпочнеться з 1 серпня

Перш за все, реєстрація програмних РРО буде відбуватися в режимі
онлайн, в електронному кабінеті, а користування РРО стане простішим
та дешевшим, а також швидшим для бізнесу, адже користувачам програмних РРО буде забезпечено виключно онлайн реєстрацію та онлайн
передачу (отримання) даних. Передбачено автоматичний режим створення Z-звіту, що унеможливить ризик його нестворення та загрозу застосування штрафних санкцій до платника.
’являється альтернатива класичним обсяг доходу яких не перевищує 1,0
РРО, обслуговування яких коштує млн грн та фізичних осіб, які продають
щонайменше 200 грн щомісяця для на ринках вживані речі та продукцію
власних підсобних господарств.
кожного РРО.
Законодавство:
Можливість використовувати замість
Закон України від 17.03.2020 року
традиційних (класичних) РРО спеціальні програми, призначені для реєстрації № 533-IX «Про внесення змін до
розрахункових операцій. Таку програму Податкового кодексу України та інможна буде встановити на будь-який ших законів України щодо підтримки
гаджет: ноутбук, планшет чи смарт- платників податків на період здійсфон. При цьому закон прямо зобов’я- нення заходів, спрямованих на запозує контролюючий орган забезпечити бігання виникненню і поширенню
безкоштовне програмне рішення для коронавірусної хвороби (COVID-19)».
використання суб’єктом господарю- Усі новації у податковому законодаввання, – безкоштовним буде не тільки стві та основні вимоги застосування
завантаження самої програми, але і її норм Податкового кодексу України
підтримка. Використовувати програмні доступні також на офіційній сторінці
РРО можна буде з 1 серпня 2020 року.
у Facebook https://www.facebook.com/
Звертаємо увагу:
tax.kyiv.oblast/
Нові правила застосування РРО не
ГУ ДПС
стосуються спрощенців І групи, річний
у Київській області
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ

АВТОМОБІЛІ

Додаток для зчитування
даних з біометричних
паспортів

Новий акумулятор Tesla –
«вічний» і дешевий

У Національному банку України
повідомили, що запустили пілотний варіант мобільного додатку,
за допомогою якого банки зможуть зчитувати інформацію з
біометричних документів своїх
клієнтів. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
одаток буде безкоштовним та
дасть змогу банкам не витрачати
кошти на закупівлю дорогого обладнання для зчитування біометричних
паспортів своїх клієнтів під час надання банківських послуг.
«Клієнтам, які мають біометричні
документи, тепер не потрібно буде
носити із собою паперову довідку про
місце реєстрації. Також вони можуть
завантажити цю інформацію на свій
смартфон для подальшого пересилання», – пояснюють у Нацбанку.
Наразі сервіс працює у пілотному
режимі. Завантажити його можна в
AppStore. Невдовзі додаток стане доступним і в GooglePlay.

Д

Американська компанія – виробник електромобілів Tesla створила прогресивний акумулятор,
який дозволить значно зменшити
собівартість кінцевого продукту,
а також матиме довготривалий
термін служби.
компанії впевнені, що навіть після пробігу в мільйон кілометрів
акумулятор чудово працюватиме.
Про це повідомляє Slashdot.
«У нових батареях Tesla будуть такі
інновації, як низький вміст кобальту, використання хімічних добавок,
матеріалів і покриття, які зменшать
внутрішнє напруження та дадуть
акумуляторам змогу працювати значно довше», – зазначається в інформації виробника.
Tesla також змінює процес виготовлення акумуляторів на високошвидкісний і ще більш автоматизований.
У результаті собівартість продукції
зменшиться. А відтак, кінцева ціна на
електромобілі компанії значно знизиться. За підрахунками, можливо,
що вони будуть дешевші бензинових.

У

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

22.05.2020 року о 15-00 год. відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за проєктом землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування КП «Гостомельінвесбуд» в селищі
Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 137 Київської області. Просимо з’явитися
для погодження меж та підписання Акта прийомки-передачі межових знаків на
зберігання власників суміжних земельних ділянок.
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З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

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

діловий тиждень

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

№ 20 від 21 травня 2020 року
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На часі

Полуничний
сезон:
смачно
і корисно
В Україні розпочався сезон полуниці, яка вже з’явилася на ринках і в магазинах. Зараз можна купити здебільшого ягоду, яка вирощена в теплицях. Вона
дорожча, ніж звичайна ґрунтова.
а місцевому ринку продавчиня
У МОЗ зазначають, що від полуниКатерина каже, що в них продається
ці інколи може «обсипати», але варто
одеська полуниця, вона більша за розмірозрізняти алергію на полуницю та
ром і вже солодка.
атопічний дерматит. Перша – це миттє«Товару не дуже багато, але люди кува або відкладена реакція імунної сиспують, хоча і ціна зависока – від 80 грн.
теми на певні молекули, що діагностуБільше споживачів очікуємо, коли в проють за реакцією на споживання.
даж надійде ґрунтова. Це станеться десь
«Алергія на полуницю є приблизно в
за два-три тижні», – розповіла жінка.
6-8% дітей та 9% дорослих. Алергія неФермери кажуть, що багато ранньої
безпечна тим, що алерген може виклиполуниці вимерзло, але ягода ще буде. А
кати анафілактичний шок. Якщо ви
ціна впаде тоді, коли розпочнуться масознаєте, що маєте алергію на певний
ві збори.
продукт, не їжте його. Вміст алергену
Пік полуничного сезону очікують у сев полуниці не залежить від того, вироредині червня. Тоді краще й закуповуващували полуницю в теплиці, на городі
ти ягоду на варення або заморожування.
чи відповідно до стандартів органічЦіни можуть впасти до 35-45 гривень за
ного виробництва», – ідеться в дописі.
кілограм.
Натомість атопічний дерматит – це
хронічне запальне висипання на шкірі,
Корисні властивості полуниці
що з’являється в дитинстві. Спричинити
У Міністерстві охорони здоров’я розатопічний дерматит можуть грибки, бакповідають, що полуниця має антиокситерії, сухе повітря, стрес чи харчові продантну, протизапальну, нейропротектордукти. У дітей до 5 років атопічний дерну дію, знижує ризик серцево-судинних
матит найчастіше провокують продукти,
хвороб, підвищує чутливість клітин до
а в дорослих – те, що ми вдихаємо.
інсуліну, покращує стан пацієнтів з метаВсе ж таки, МОЗ радить обмежити
болічним синдромом і навіть знижує ривживання ранньої полуниці та перезик раку ротової порожнини, стравоходу
віряти ягоди на вміст нітратів за допота простати.
могою тест-смужки.
Полуниця багата на вітаміни, мікроелементи та антиоксиданти, а вміст вітаГарна полуниця повинна бути солодміну С у ягодах не зменшується, якщо їх
зберігати в холодильнику, стверджують кою на смак. Якщо ви відчуваєте гіркоту
у МОЗ. Також у цих ягодах є вітамін К та або металевий присмак, значить, при вифолієва кислота, калій і магній, глікозиди. рощуванні ягоди використовували нітрати, тому її краще не куштувати.
Як вибрати ягоди
Головний критерій, за яким оціню- Вживаємо правильно
ють будь-який продукт, – це свіжість.
Щоб все було гаразд після споживання
Вибирайте полуницю щільну, блискучу, полуниці, потрібно дотримуватись проіз зеленим хвостиком. Без нього вона стих правил:
дуже швидко висихає.
−− якщо вони виглядають чистими. Це
Гарна полуниця відрізняється яскрапозбавить їх збудників хвороб та зменво-червоним кольором і гладкою шкіршить кількість пестицидів. Найкраща
науково обґрунтована порада – залити
кою. Не беріть занадто темну ягоду –
водою із содою (10 г на 1 літр), залишвидше за все, її обробили нітратами.
Така полуниця може бути шкідливою для
шити на 10 хвилин і відкинути через
здоров’я. Плями на ягодах свідчать про
друшляк, розповідають у МОЗ.
те, що в них вже почався процес гниття.
−− якщо ви бачите зіпсовані ягоди, знайПолуниця не повинна пахнути стоте: фунгіциди – препарати, що застосоронніми запахами – добривом, гниллю
вують у боротьбі з хворобами рослин
тощо. Лише аромат зрілих ягід! Якщо
для знищення або пригнічення росту
ж полуниця не має запаху, то вона була
грибів та їхніх спор, більше не діють, і
оброблена хімікатами, що провокують
така партія полуниці відносно безпечшвидке дозрівання. Такі ягоди краще не
на. Тільки не забудьте помити і викибрати, вони можуть спричинити алергічнути всі зіпсовані полуниці.
−− якщо у вас схильність до атопічного
ні реакції і отруєння.
дерматиту чи ви даєте полуницю диНасіння на свіжій стиглій ягоді повинні бути в деякому заглибленні.
тині вперше – приготуйте полуничне
Полуниця, яку не обробляли хімікапюре і 10 хвилин його прокип’ятіть або
відправте в мікрохвильовку.
тами, залишає невеликі плями соку на
Матеріал підготувала
посуді. Якщо ягоду помили, то вже через
Ірина ПАЯСЬ
кілька годин, вона має пустити сік.

Н

ВАРТО ЗНАТИ

Н

асправді засоби для дезінфекції рук
працюють недовго, втім, як і миття рук з милом. Коли ви миєте руки під
проточною водою, то буквально змиваєте
мікроби зі шкіри, тоді як дезінфікуючий
засіб їх просто знищує. Але як тільки ви
торкаєтесь забрудненої поверхні – ваші
руки знову стають брудними. Отже, ні
миття рук, ні використання дезінфікуючого засобу не втримають ваші руки чистими більше кількох хвилин.Тому перед тим,

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Цукор в житті вашої дитини

Цукор – джерело швидких вуглеводів і енергії. Він активізує роботу мозку,
покращує пам’ять і позитивно впливає на багато процесів в організмі. Також відновлює сили і чудово підходить для активних дітей, які відчувають
серйозні фізичні, емоційні і розумові навантаження.
укор поліпшує настрій, знімає втому Яка шкода від споживання
і допомагає при безсонні, пригнічує цукру
дію шкідливих мікроорганізмів. Він нерідВідзначають негативний вплив на
ко слугує натуральним консервантом. А мікрофлору кишечнику. Надлишок сосолодкий смак страви чи напою принесе лодощів пригнічує корисні бактерії й
дитині насолоду і задоволення. Звичайно, активізує бродильні процеси.
перераховані корисні властивості солодВисока калорійність обумовлює рикий пісок має, якщо його вживати в міні- зик набору зайвої ваги, пов’язаний з
надлишковим вживанням такого промальній та обмеженій кількості.
дукту. Цукор, який не витрачається
дитиною на активну діяльність, запасаОсновні джерела споживання
цукру дітьми
ється в організмі.
Надлишок цукру в раціоні дитини
Дуже часто батьки кажуть: «Моя дитина майже не їсть цукру!» Якщо ди- позначається на її нервовій системі.
тина не кладе цукор у чай, це не озна- Малюки, які їдять багато солодощів,
чає, що вона його не споживає. Цукор більш збудливі і дратівливі. Їхня пове– одна з головних причин не тільки дінка буває істеричною, а іноді і з продіабету і зайвої ваги. Він – одна з ос- явами агресії.
Цукор негативно впливає на засвоновних причин дитячої дратівливості,
запальності, перепадів настрою і швид- єння вітамінів, а також на мінералької стомлюваності.
ний обмін. Зокрема, споживання таФахівці British Nutrition Foundation кого продукту зумовлює вимивання
назвали основні джерела прихованого кальцію і провокує нестачу вітамінів
цукру, які найчастіше діти вживають у групи В.
великій кількості: пластівці, кекси, печиво, соки, газована вода, джеми, шоколад, молочні продукти і багато іншого.
Під час вибору готових продуктів
звертайте увагу на вміст цукру (зазвичай він вказується на 100 грамів
продукту). До 5–10 грамів цукру – це
низький, нормальний вміст, 15 грамів і
більше – високий. Педіатри і дієтологи
рекомендують надавати перевагу продуктам з низьким вмістом цукру.

Ц

Коли можна давати дитині
цукор
Давати цукор дітям до року категорично не рекомендується. Він не потрібен, особливо якщо це новонароджений або немовля. Необхідний обсяг
цукрової лактози міститься в грудному
молоці. Якщо малюк вже почав отримувати прикорм, то овочі, крупи і фрукти теж включають потрібне дозування
цукру і вуглеводів. Ті, хто на штучному
вигодовуванні, теж не мають потреби
в цьому продукті, так як до складу молочних сумішей входить лактоза.
Невелику кількість сипучого продукту можна починати додавати в їжу
і напої однорічному малюку. При цьому важливо, щоб дитина не переїдала.
Дієтологи впевнені, що здоровій дорослій людині вистачить 10 грамів цукрового піску на день. Для дітей норма
скорочується вдвічі-втричі.
Експерти радять починати введення
продукту буквально з одного грама.
Для малюків до трьох років досить 3-5
грамів на день, у віці шести-семи років
дозу збільшують до 6-7 грамів.
Після двох років можна дати дитині
солодке печиво та домашню випічку,
після трьох починають давати деякі солодощі, серед яких пастила і зефір, нежирне морозиво і мед. Шоколад і шоколадні цукерки краще не давати дитині
до п’яти-шести років, так як вони дуже
алергійні і містять високий обсяг жиру.
Крім цього солодощі рекомендується
давати дітям тільки після основного годування їжею, щоб не перебити апетит.
А тепер давайте дізнаємося, чим можна
замінити цукор дитині.

Його вживання є одним із факторів, що спричинюють розвиток карієсу. Солодке питво здатне викликати
пляшковий карієс, через який дитина
рано втрачає молочні зуби, що може
призвести до неправильного прикусу.
Після вживання солодощів імунний
захист дитини на деякий час стає ослабленим.
Малюки швидко звикають до солодкого смаку і можуть відмовлятися від
страв, у які його не додано, наприклад,
п’ють слабкий чай з цукром і компот,
відмовляючись від звичайної води.
Підвищений рівень цукру в крові
може провокувати появу харчової алергії або її загострення.

Рекомендації
Всесвітня організація охорони здоров’я наголошує, що дітям потрібен
не цукор, а глюкоза. Вона дає енергію і
стимулює апетит, допомагає всім органам перебувати в тонусі і працювати, як
слід. Глюкоза міститься в цукрі, тобто у
фруктах і овочах.
Щоб її було достатньо в організмі, дитина до семи років має в день з’їдати тарілку овочів і 150 г фруктів. Цукор і солодощі – теж постачальники глюкози,
але не тільки її, тому їх частка в раціоні
до трьох років – не більше 10%.
Тож слідкуйте за раціоном харчування
ваших дітей і нехай вони будуть здорові.
Матеріал підготувала
Ірина ПАЯСЬ

Як довго працюють дезінфікуючі засоби для рук
Ми постійно чуємо, що потрібно мити руки та користуватись антисептичним засобом для рук. Щоб дезінфектори
були ефективними, вони повинні містити не менше 60% спирту. Але про тривалість їхнього ефекту говорять мало,
пише Жіночий світ з посиланням на ETimes.
як ви вирішите щось з’їсти або торкнутися
обличчя, вам потрібно ще раз обробити
руки. Не має значення, що ви їх вимили
всього 10 хвилин тому. Використовуючи
дезінфікуючий засіб, простежте, щоб він
покривав усю поверхню рук та розтирай-

те його, доки шкіра не стане сухою. Коли
ваші руки дуже забруднені, дезінфектор не
спрацює. Якщо ви миєте руки під проточною водою з милом, робіть це не менше 20
секунд і подбайте, щоб простір між пальцями та під нігтями також був чистим.

Мийте не лише внутрішню, а й зовнішню
сторону долоні. Для того, щоб висушити
руки, найкраще скористатись одноразовими паперовими рушниками.
Матеріал підготувала
Тетяна ДОМАРЄВА
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гідно з масштабним моніторингом
(приблизно 250 досліджень і клінічних випробувань протягом 40 років),
який провели на замовлення Всесвітньої
організації охорони здоров’я, доросла
людина має споживати не менше 25–29
грамів клітковини на день. Це ідеальна
кількість для нормального стану здоров’я.
Дослідження довели, що серед людей,
які вживали більше клітковини, рівень
смертності був нижчим (особливо від
серцево-судинних захворювань – на 15–
30%), у порівнянні з тими, хто їв менше
клітковини. І цього вже достатньо, щоб
полюбити свіжі овочі, фрукти та горіхи.
Також клітковина знижує ризики розвитку діабету 2 типу, раку молочної залози та ішемічної хвороби серця. І що ще
цікаво: ці переваги ростуть зі збільшенням споживання клітковини.

Як додати клітковину до свого раціону?
Усе дуже просто. Замість того, щоб
перекушувати на ходу вуличною їжею,
фаст-фудом, снеками-напівфабрикатами,
ви можете вживати фрукти, овочі, боби,
горіхи та насіння. Наприклад, це може
бути порція цільнозернової вівсянки на
сніданок, хумус з овочевими паличками
як перекус або додаткова порція овочів в
обід чи на вечерю. Для порівняння: в одній груші міститься приблизно 6 грамів
клітковини, а в гамбургері з McDonald’s
– 1. Але в груші є ще кілька плюсів: вона
містить складні вуглеводи, які довше перетравлюються і більше насичують нас за
низького вмісту калорій. До того ж груша
– джерело низки вітамінів та інших мікроелементів. Вибір очевидний.
Замініть білий хліб альтернативами з
цільного зерна, їжте картоплю зі шкір-

кіно

Український фільм про Голодомор –
найкраща стрічка року

Авторитетне британське видання The Guardian внесло стрічку «Ціна правди» (Mr Jones) Аґнєшки Голланд про Голодомор в Україні до списку кращих
фільмів року. Про це повідомляється на сайті газети, передає Укрінформ.

«В

Аґнєшки Голланд є реальна історія,
яку вона розповідає – історія, про
яку мало говорять, – і один переконливий
і приємний персонаж, який її розповідає. Це
сильний фільм», – зазначає видання.
«Ціну правди» було знято за підтримки України (Kinorob за підтримки
Державного агентства України з питань
кіно), Польщі (Film Produkcja за підтримки Polish Film Institute) та Великої
Британії (Jones Boy Film). А саундтрек
до фільму написала співачка Джамала,
крім того, випустила ролик на цю пісню.
«Мене вразила історія, що слугувала
основою для картини. Події фільму розгортаються під час одного з найбільш
трагічних періодів, який замовчувався десятиліттями. У центрі оповідання
звичайний журналіст, який проявляє
справжній героїзм, щоб донести інформацію про Голодомор до світової громадськості. Як ми знаємо, люди, які не
бояться і борються за правду, платять

за це високу ціну. Мені близька ця ідея,
вона багато в чому перегукується з моєю
творчістю», – зізналася Джамала.
Сюжет стрічки оповитий трагічними подіями 1932-1933 років, саме тоді
журналіст Гарет Джонс вирушив до
Радянського Союзу, аби викрити злочини сталінської влади та пролити світло на Голодомор в Україні. Як результат,
журналісту вдалось зробити унікальні
кадри, які підтверджували моторошні
факти масового вбивства… Однак ціна
такої правди занадто висока.
У листопаді 2019 року Президент
України Володимир Зеленський відзначив орденом княгині Ольги III ступеня режисера фільму «Ціна правди»
Аґнєшку Голланд «за вагомий внесок
у вшанування пам’яті жертв геноциду Українського народу – Голодомору
1932-1933 років в Україні, подвижницьку діяльність, спрямовану на висвітлення правди про Голодомор».

Переможці кінопремії «Золота Дзиґа»

Цьогоріч вручення кінопремії «Золота Дзиґа» вперше відбулося в онлайн-режимі у зв’язку з пандемією коронавірусу.
артина режисера Антоніо Лукіча
«Мої думки тихі» стала найкращим
фільмом 2019 року і загалом перемогла у
чотирьох номінаціях.
«Захар Беркут» та «Вулкан» виграли по
три номінації.
Повний список переможців:
Почесна нагорода «За внесок у розвиток українського кінематографа» – народна артистка України Ада Роговцева.
Премія глядацьких симпатій – «Крути
1918», режисер Олексій Шапарєв, продюсер Андрій Корнієнко.
Найкраща режисерська робота –
Наріман Алієв, «Додому».
Найкраща чоловіча роль – Ахтем
Найкращий документальний фільм –
«Співає Івано-Франківськтеплокомун Сеітаблаєв, «Додому».
Найкраща жіноча роль другого плану –
енерго», режисер Надія Парфан, продюНаталя Сумська, «Чорний ворон».
сер Ілля Гладштейн.
Найкраща чоловіча роль другого плану
Найкращий короткометражний ігровий фільм – «У нашій синагозі», режисер – Віктор Жданов, «Вулкан».
Найкраща операторська робота –
Іван Орленко.
Найкращий короткометражний ані- Вадим Ільков, «Вулкан».
Найкраща робота художника-постамаційний фільм – «Кохання», режисер Микита Лиськов, продюсер Андрій новника – Владлен Одуденко, «Захар
Границя.
Беркут».
Відкриття року – Антоніо Лукіч, «Мої
Найкращий сценарій – Антоніо Лукіч,
думки тихі».
Валерія Кальченко, «Мої думки тихі».
Найкраща жіноча роль – Ірма
Найкраща пісня – «Мавка-Русалка»,
Вітовська, «Мої думки тихі».
фрік-кабаре Dakh Daughters, «Гуцулка
Ксеня».
Найкраща музика – Тимур Полянський,
Dakh Daughters, «Гуцулка Ксеня».
Найкращий звук – Борис Петер,
«Вулкан».
Найкращий
монтаж
–
Тетяна
Ходаківська, Володимир Запрягалов,
«Фокстер і Макс».
Найкращі візуальні ефекти – Артем
Сушильников,
Дмитро
Овчаренко,
«Фокстер і Макс».
Найкращий грим – Алла Леонова,
«Захар Беркут».
Найкращий дизайн костюмів –
Антоніна Белінська, «Захар Беркут».
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Клітковина – група складних вуглеводів рослинного походження, які містяться у свіжих овочах, фруктах, бобових, зернах і насінні. Організму вона
необхідна передусім для того, щоб перетравлювати їжу. Вона координує рух
їжі шлунково-кишковим трактом і контролює почуття голоду.

кою, додайте до ваших йогуртів і салатів
ягоди, горіхи та насіння – такі маленькі
зміни можуть поліпшити ваше самопочуття. Клітковина не просто допомагає
нам краще контролювати голод і перетравлювати їжу – вона також живить
наш кишковий мікробіом.
Збільшивши споживання клітковини
лише на 14 грамів на день, можна зменшити споживання калорій на 10 відсотків, при цьому гарантуючи собі почуття
ситості та задоволення.
Корисні властивості:
−− клітковина покращує моторику кишківника
−− відновлює правильну роботу й активізує роботу кишківника;
−− стимулює схуднення;
−− знижує цукор в крові й контролює рівень холестерину;
−− очищає лімфатичну систему;
−− виводить токсини, шлаки, непотрібні
жири, шлунковий і кишковий слиз, є
природним абсорбентом;
−− зміцнює м’язові волокна;
−− є профілактикою онкологічних захворювань, зокрема, раку прямої кишки;
−− зменшує гнильні процеси в організмі.
Продукти з високим вмістом клітковини:
−− сочевиця (1/2 склянки) = 8 г клітковини;
−− кукурудза цукрова = 7.3 г клітковини;
−− квасоля (1/2 склянки) = 7 г клітковини;
−− пшеничні висівки (1/4 склянки) = 6 г
клітковини;
−− горох (1/2 склянки) = 6 г клітковини;
−− груша = 5 г клітковини;
−− яблуко = 4 г клітковини;
−− чорниця (1 склянка) = 4 г клітковини;
−− полуниця (1 склянка) = 4 г клітковини;
−− брюссельська капуста (1/2 склянки) =
3 г клітковини;
−− шпинат (1/2 склянки) = 3 г клітковини.
Також варто пам’ятати, що під час термічної обробки овочі втрачають клітковину, саме тому краще вживати їх в сирому вигляді.
Матеріал підготувала
Ірина ПАЯСЬ

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Улюблений аксесуар у теплу
пору – сонцезахисні окуляри. Зараз ми маємо неймовірно широкий спектр вибору: різноманітні
оправи, лінзи, навіть їх кольори.
кими мають бути якісні окуляри та
на що варто звернути увагу під час
їх купівлі – розповідає лікар-офтальмолог, експерт МОЗ Любов Денисюк.
Ультрафіолетові сонячні промені
здатні спричинити ушкодження ока,
тому радимо користуватися сонцезахисними окулярами.
Вони мають бути якісними і забезпечувати захист від 99 до 100 відсотків ультрафіолетових променів.
Вважається, що сонцезахисні окуляри
UV380 – уберігають від 95% ультрафіолетових променів, а от індекс UV400
свідчить про 100% захисту.
Якщо лінзи тоновані, але без ультрафіолетового фільтра, то для ваших
очей вони небезпечніші, ніж узагалі
відсутність захисту.
Під час купівлі окулярів обов’язково вимагайте в продавця сертифікат
якості, навіть якщо окуляри коштують недешево, бо висока ціна не є гарантією якості.
Якщо ви віддаєте перевагу кольоровим лінзам, проконсультуйтеся
з офтальмологом: у разі тривалого
носіння агресивних відтінків можна
нашкодити зору.
Вибирайте оправи, які максимально
закривають ніжну шкіру навколо очей
та більше прилягають до обличчя.

Що таке клітковина і навіщо
вона нам потрібна

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

Вибираємо Сонцезахисні
окуляри
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Савату Миколу Костянтиновича,
водія Бучанської міської ради

Олексюка Василя Павловича,
секретаря Бучанської міської ради

Паламаренко Людмилу Олексіївну,

діловода загального відділу Бучанської міської ради

Міжнародні перемоги
юних музикантів
Бучанської школи
мистецтв

Нещодавно учні викладача фортепіанного відділу Тетяни Мартинюк отримали перемоги у
важливих творчих конкурсах.

У

часники
ансамблю
Олександр
Харьков
та Олександр Лазарев вибороли Гран-прі
Міжнародного дистанційного фестивалю-конкурсу
дитячої, учнівської та студентської творчої молоді
«Київська веселка».

Міжнародний конкурс

Чотири перших місця
у дівчаток із Блиставиці

Ворзель

Спортмайданчик
для учнів

Селищна рада продовжує покращувати матеріально-технічну базу навчальних закладів.

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

же до нового навчального року учні ЗОШ №5 отримають новий багатофункціональний майданчик
зі штучним покриттям з полями для міні-футболу, волейболу/тенісу, баскетболу.
Нагадаємо, що у 2018-2019 роках оновлено повністю
фасад будівлі школи, проведено благоустрій та озеленення, освітлення території внутрішнього двору закладу.

Творчість

Вихованці Блиставицького будинку культури
Бучанської ОТГ взяли участь у дистанційному
Міжнародному фестивалі «Зірки України».

П
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А перше місце конкурсу отримала Ольга Камінська.
Ще Олександр Харьков та Ольга Камінська отримали треті місця у дистанційному онлайн-конкурсі
«World stars 2020», місто Прага.
Вітаємо учнів та викладача з високими результатами!

існі у виконанні юних вокалісток торкнули серця глядачів і вразили суворе журі, тож маємо
гарний результат – чотири перших місця у своїй віковій категорії естрадного жанру.
Що приємно, високо оцінили виконання пісень як
колективу, так і солісток гурту. Перемогу отримали:
дитячий вокальний ансамбль «Веселка», Вероніка
Горобець, Іринка Міль, Анна Католіченко. Вітаємо
наших переможців, вони заслуговують на це.

Афіша

Бабинці

Добрі справи робити легко!

З допомогою активних односельчан з великим
ентузіазмом було вимощено тротуарною плиткою вхідну доріжку до дитячого садочка, що
дасть змогу з комфортом прямувати малечі та
мамам з колясками до дошкільного закладу.
– Я впевнений, що якби кожен мешканець зробив
якусь корисну справу, то наше селище стало б і охайнішим, і красивішим! – зазначає голова Бабинецької
селищної ради Андрій Купраш. – Дякую Лісіцькому
В’ячеславу, Кудіну Ігорю, Ткачуку Євгену, Мазуру
Сергію за роботу. Закликаю односельчан наслідувати
приклад та сподіваюсь на подальшу співпрацю задля
розвитку нашого селища.

Оксана Моллачієва

Тимофій Голяченко

Малюнок вдячності
лікарям Бучанської ОТГ

Обласний челендж «Діти Київщини - дякують
лікарям!» триває.
вторським віршем та малюнком дякує за роботу медикам Валерія Кожевнікова, вихованка
художньої студії АРТ Бучанського центру позашкільної роботи.
НАШИМ ЛІКАРЯМ
Ми, діти бучанські, вклоняємось Вам –
Досвідченим, добрим, своїм лікарям!
Будьте здорові, будьте щасливі!
Успіхів Вам на медичній ниві!
Щоб не було у нас ніякої біди:
Ви бережете нас завжди!
За наше здоров’я ми дякуєм Вам –
Бучанським моїм золотим лікарям!
Дівчатка Мар’яна Бутар та Настя Кольченко намалювали неймовірні малюнки в знак підтримки.

А

Сумуємо
Вічна пам’ять Стратієнку Миколі Олександровичу

Де купити газету «БН»

В

идання «Бучанські новини» можна придбати в
книжковому магазині в Бучі на перехресті вул.
Героїв Майдану – вул. Енергетиків.
Після довготривалої карантинної перерви крамниця
повернулася до роботи.
Прийом громадян та відвідування редакції
«Бучанські новини» тимчасово обмежено.
Надсилайте оголошення, привітання, рекламу на
електронну пошту buchаnews@ukr.net.
Телефон для зв’язку: 098 – 468-14-96.
Головний редактор: Ірина ЛЕВЧЕНКО
Адреса редакції: 08292, Буча,
вул. Києво-Мироцька, 104-б,
тел.: (04597) 48-305; (098) 468 14 96.

Зустрівши 75 весну Великої Перемоги, 15 травня 2020 року, на 94-му році життя відійшов у вічність ветеран
Другої світової війни, учасник війни з Японією, – Стратієнко Микола Олександрович.
Після війни, закінчивши Київський автомобільно-дорожній інститут, Микола
Стратієнко присвятив себе обраній справі. Розпочав трудовий шлях на посаді виконувача обов’язків начальника експлуатації, а згодом головного інженера Кожанської
автобази. Пізніше працював на керівних посадах в Українському державному інституті по просуванню шляхового і транспортного господарства «Укрдіпрошляхтранс»,
Ірпінському грузовому парку, Київському управлінні механізації, Закладі ЮА-45/85.
Звідки й вийшов на пенсію.
Після смерті дружини, Цуруль Ольги Василівни, яка працювала вчителькою в
Блиставицькій школі, проживав удвох із сином Володимиром.
На згадку про батька сину залишився пам’ятний годинник, вітальні листівки, кілька
фотознімків військових років та спогади батька, які розповідав він сину довгими вечорами.
Бучанська громада
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